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1. Indledning. 

På et lokalt højdedrag på det nordøstlige Møn omkring kote 70 meter over havet ligger denne gravhøj kun omkring 650 

meter fra den nærmeste kyst. 

I ”Fund & Fortidsminder” er gravhøjen beskrevet som:  

”Velbevaret høj, 4 x 20 m. Træbevokset i ager. Fodkreds af større sten”.  

Fra højens top er der en fantastisk udsigt, der dog er mest imponerende i stik nordlig retning ud over Præstø Fjord med 

Stevns hvide kyst i horisonten!  

I Klart vejr kan mange spændende detaljer iagttages langs Stevns sydlige kyster og ind i bugten i retning af Faxe 

Ladeplads. - Givetvis en ikke uvæsentlig faktor ved ”udvælgelsen” af området i neolitisk tid! 

Højen ligger i dyrket mark, og der befinder sig to lignende bevoksede gravhøje henholdsvis nord og syd for denne (jvf. 

luftfoto nederst på denne side). 

Terrænet er et smukt og meget kuperet morænelandskab og flere steder ses i nærområdet nu drænede/udtørrede gamle 

vådområder samt andre højdepunkter, hvor der sagtens kan have været etableret andre – nu sløjfede - gravhøje i 

forhistorisk tid! 

Mod sydøst ligger Liselund Slot og den interessante slotspark, der rummer en såkaldt ”Romantisk Have” der blev 

etableret af den meget historisk og i øvrigt almen interesserede Kammerherre G. de la Calmette i 1790’erne. - I øvrigt 

på bekostning af flere megalitgrave i lokalområdet! 

 

  
 

Lokalitetens beliggenhed vist med gul prik omtrent midt i kortudsnittene. © KMS. 
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Billeder visende områdets dejlige topografi under arbejdet på stedet! 

På billedet nederst ses til venstre for den netop ”frigjorte” 4130:47 nabohøjen 4130:46 (samme øverst tv.). 
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2. Årsag til arbejdet på lokaliteten. 

Fortidsmindet var på arbejdsprogrammet for feltsæsonen 2013, fordi man især var blevet opmærksom på højens 

fantastiske og velbevarede udformning. 

Højen, der nærmest er kegleformet med en svagt rundet top, har en usædvanlig velbevaret højoverflade som slet ikke 

kunne erkendes fordi højen var fuldstændig bevokset med både større og mindre træer samt buskads osv. 

Endvidere så det ud som om, at højens randstenskæde var forholdsvis intakt, skønt det i første omgang var svært at 

erkende pga. trærødder samt akkumuleret jord o. lign. 

Desuden er det en meget vigtig detalje at tilføje, at intet tyder på, at denne høj nogensinde har været undersøgt!! 

Hverken i ældre beskrivelser eller andet dokumentationsmateriale omtales udgravningsarbejde eller andre ældre 

”undersøgelser” af dette anlæg. Der er rent fysisk heller intet på selve højoverfladen, der kunne indikere hverken ældre 

eller recente forstyrrelser! 

Teoretisk ved vi derfor ikke, hvad denne høj rummer, og dermed heller ikke dens mere præcise opførelsestidspunkt! 

 

Så der var på baggrund af de nævnte forhold egentlig ikke tale om regulært restaureringsarbejde men snarere om 

frigørelses- eller visualiseringsarbejde af denne usædvanligt smukke og velbevarede gravhøj på østmøn. 

Håbet var at frilægge højen og dens omgivelser, således at man på lang afstand – både fra land- & søsiden - kunne nyde 

denne gravhøjs fantastiske konturer højt placeret i et i forvejen meget smukt scenisk landskab.  

- På samme vis som højen er ”tænkt” på opførelsestidspunktet og i dens ”funktionstid” i formentlig yngre stenalder 

og/eller evt. ældre bronzealder! 

 

I særdeles velvilligt samarbejde med baron N. H. Rosenkrantz, Liselund Slot blev detaljerne vedr. arbejdets udførelse 

aftalt tidligt på året 2013, hvor det bl.a. også blev aftalt at udføre arbejdet på lokaliteten efter høst i indeværende år. 

Da vi igangsatte arbejdet var der derfor netop høstet på arealerne, og vi havde dejlig tør og fast stubmark at færdes på. 

 

  
Den kraftigt bevoksede gravhøj som den tog sig ud frem til august 2013. Set fra syd-sydsydøst.
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3. Deltagere. 

 

I forbindelse med arbejdet på stedet deltog restaureringsspecialist Jacob Noe Bovin samt et par medarbejdere fra firmaet 

Morsø Skov og Naturservice, Møn – samt restaureringsarkæolog Henrik Høier fra Museum Sydøstdanmark, 

Vordingborg. 

Fra Kulturstyrelsen havde vi flere gange besøg af konsulent Jørgen Westphal, der fungerer som sagsbehandler ved 

arbejdsopgaver som denne. 

En del af indmålingsarbejdet blev udført med GPS af landmåler Bo Jensen fra landmålerfirmaet DKS, Roskilde. 

Desuden havde vi ved arbejdets udførelse jævnligt besøg af Hr. & Fru Rosenkrantz, Liselund samt flere lokale 

interesserede, der alle ytrede meget positive tilkendegivelser overfor arbejdets udførelse og for selve formålet med 

arbejdet på lokaliteten. 

Afslutningsvis tog jeg kontakt til Carsten Horup ved Vordingborg Kommune, der står for plejen af de fredede 

fortidsminder i kommunens ansvarsområde. Han besøgte arbejdspladsen d. 23/9 og fandt projektet meget spændende. 

Dette møde resulterede efterfølgende i, at Vordingborg Kommune meddelte, at de fremover overtager plejen af 

fortidsmindet. – (Dette gælder så selvfølgelig også for de to andre ”frigjorte” gravhøje). 

 

4. Arbejdet på stedet. 

 

Bestod indledningsvis i at rydde højen for vegetation. 

Først herefter kunne vi danne os et indtryk af de mere detaljerede forhold vedr. højens udseende og randstenskæden. 

Så med motorsav, mindre grensakse og save samt andet håndværktøj gav vi os forsigtigt til at rydde og rense selve 

højen og områderne omkring de mange randsten, hvoraf en del var helt ”omvoksede” eller indesluttede af rødder og 

træstød. Vi måtte selvfølgelig passe specielt meget på ved randstenene, hvor det flere steder var lidt vanskeligt at fjerne 

træerne og samtidig passe meget på ikke at forstyrre eller destabilisere selve randstenes placering. Dette arbejde forløb 

dog uden vanskeligheder og efterhånden som gravhøjen blev ”frilagt” tør jeg godt tilføje, at selv vi blev overraskede 

over højens utroligt velbevarede overflade og udformning! (Se f.eks. billede side 4). 

 

 
Træfældningen på højen er i gang! 
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- Og både højen og randstenene kommer stille og roligt ”frem i lyset”!! 
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Endvidere kunne man nu efterhånden registrere, at randstenskæden sidder ”højt” i højlegemet og ikke helt nede ved 

selve højfoden! Man fik ved at arbejde på stedet det indtryk, at højen er anlagt på en etableret platform, hvorved der 

ligesom forefindes en lav ”omkringgående” terrasse! Lidt i stil med eksempelvis forholdene omkring Klekkendehøj på 

vestmøn, men dog knap så markant. Under alle omstændigheder er højen ikke anlagt direkte på den eksisterende 

oprindelige markoverflade, men på en slags forudgående udlignende ”terrænregulering”! 

 

 
 

Bemærk fra disse vinkler - henholdsvis fra syd (øverst) og øst (nederst) - både højen og randstenes placering! 

Disse forhold kan ikke udelukkende skyldes nyere tids markarbejde som ”nedpløjning” e.lign.! 
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Eftersom vi ved arbejdets tilrettelæggelse havde en plan om at ”genrejse” væltede randsten og evt. tilføre sten i de 

stenfri partier (primært for at holde på højfylden) lavede jeg indledningsvis en arbejdstegning/skitse i 1:20 af stenenes 

placering efter at vi havde afrenset forløbet. Ikke en helt nøjagtig fintegning af forholdene, men blot en arbejdsskitse, 

hvor de enkelte sten kunne genkendes og notater anføres etc. 

Tegningens udgangspunkt var en landmålerstok udsat i omtrent stik syd (efter kompas), hvorfra et metalmålebånd blev 

ført rundt om højperiferien/randstenene i østlig retning (mod uret). 

Stenene blev nummereret med hvidt kridt fra 1 til 64 – indbefattet de nedskredne eller væltede randsten. Men som det 

fremgår af det nedenstående har tegningen faktisk ikke efterfølgende større relevans, idet vi ikke ændrede på stenene i 

randstenskæden. 

 

  
Randstenskædens sydlige sten. På billedet til venstre står landmålerstokken mellem sten 1 og 64, og til højre ved sten 6. 

 

Randstenskæden ved højen er meget uregelmæssig og noget atypisk. 

Den består af enkelte store markante sten men langt flere mindre og indimellem helt uanseelige sten! – Ja nærmest som 

en blanding af både neolitiske og bronzealderlige randsten! Skønt man kunne anføre, at hvis kæden var ændret eller 

erstattet i bronzealder burde stenene muligvis ”ligge” mere ned! 

Vi reflekterede meget over disse sten og deres varierende størrelser og var på et tidspunkt inde på, om der evt. skulle 

være foretaget ændringer i nyere tid – nu eksempelvis de la Calmette in mente! 

Men efterhånden blev vi mere overbeviste om, at hvis der er foretaget ændringer i randstenskæden, så er det sket i 

forhistorisk tid! 

Og eftersom højen som nævnt tidligere står ualmindelig urørt, så fik vi på den baggrund store betænkeligheder ved 

overhovedet at ændre på noget som helst!! 

På højens vestlige side afrensedes et par stenfri områder, fordi det netop indledningsvis havde været tanken at rejse et 

par randsten, hvor/hvis eventuelle stenspor kunne erkendes. Men ved afrensningen kunne det registreres, at der blot lidt 

dybere sad sten i original højfyld, som bare ikke tidligere var erkendelige! 

Vi besluttede derfor at ”fastlåse” den eksisterende situation og hverken ændre, rejse eller tilføre sten i randstensforløbet! 

Det samme gælder selvfølgelig for de enkelte lidt nedskredne eller væltede sten, der blot blev efterfølgende blev 

”fixeret” på stedet af lidt tilført ren harpet muld. 

Herunder er på næste side vist situationen mellem stenene 55 og 56, hvor vi rensede lidt finere med håndværktøj. Selv 

om der kunne være tale om flere faser af sten eller kæder, ville det være mere end almindeligt vanskeligt at argumentere 

for at tilføre/rejse sten på et sted som dette. 

Alle sten blev indmålt af landmåler Bo Jensen og resultatet var helt utroligt nøjagtigt. Dvs. forstået således, at samtlige 

sten – både store og små – danner et fint cirkelslag målt på stenenes ydersider samt omtrentlige midtpunkter. Blot med 

ganske få centimeters afvigelser danner samtlige sten et nærmest perfekt cirkelslag, hvilket så ikke taler for en teori om 

flere faser af randstenskæder foran eller bag hinanden! 
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Et lidt finere afrenset parti mod sydvest. 

Mellem de større sten 54/55 kom lidt mindre sten tilsyne frem til sten 56/57. 

 

En anden spændende detalje er de store randsten 14 og 15 – og specielt nr. 15. Sten 15 er en stor monumental sten af 

rødlig porfyr. Dens nordlige side har et indadgående smig/hjørne der gør stenen lidt interessant. For hvis man teoretisk 

forestillede sig at højen rummede et jættestuekammer, så er der nemlig ret stor sandsynlighed for, at gangen ville starte 

netop på dette sted mod sydøst! – Dvs. i området frem til næste sten! (Jvf. billederne herunder). 

Men eftersom dette ikke pt. kan afgøres, skal dette blot nævnes som en foreløbig hypotese eller tanke. Vi har gjort os 

forestilling om forskellige muligheder for scanning af højen på et senere tidspunkt for eventuelt at afklare spørgsmålet 

om, hvad den måtte indeholde! 

 

  
På billedet tv. ses sten 15 yderst t.h. 

På billedet t.h. ses samme bag landmålerstokken. 

 

Forholdene omkring den noget uregelmæssige og atypiske ranstenskæde ved denne høj forbliver således et spændende 

men uløst spørgsmål, som der skal mere systematiske undersøgelser til at afklare eller belyse – vi har nu blot synliggjort 

forholdene for eventuelle interesserede. 
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En anden spændende detalje ved lokaliteten er den lavning, der befinder sig mod nordnordøst i forhold til selve højen. 

Lavningen er bl.a. i F & F omtalt som en nyere afgravning, men vi fik ved opholdet på stedet den ide, at der evt. kunne 

være taget ”materialer” til højopbygningen her umiddelbart nær ved højen. Sådanne forhold er registreret ved enkelte 

andre megalitanlæg på Møn bl.a. ved Klekkendehøj nær Røddinge på øens vestlige del. 

Under alle omstændigheder var dette område et særdeles kritisk sted på lokaliteten, idet der her var en stejl skrænt op til 

randstenskæden med en tydelig igangværende erosion, og deraf omvæltede eller løstsiddende randsten. 

Vi havde fra starten planlagt at fylde grus (stabilgrus 0-32mm samt 0,8cm betongrus) på i dette område for at imødegå 

erosionen, og gjorde da også dette, men på en noget mere skånsom måde end først tænkt, da vi nu havde fået denne 

tanke. Hvorvidt dette hul eller lavning skyldes det ene eller det andet forhold, så er sænkningen ”et mistænkeligt 

unaturligt” sted her umiddelbart op til - men ikke ind i højen. Hvis det var nyere tids materialetagning må det isåfald 

formodentligt være mergel eller grus der er taget og ikke blot muld/jord som tilfældet er ved den syd for liggende høj 

(fredningsnr. 4130:48 ). 

 

 
Højen set fra øst. Bemærk den omtalte ”unaturlige” lavning helt op til højens nordøstlige side. 

 

Vi påførte på den baggrund kun grus i det omfang det var nødvendigt i dette område for at holde på højfylden ud for 

lavningen mod nordøst. 

Herover blev der udlagt et lag ren harpet muld. 

På selve højoverfladen blev tilsvarende udlagt et tyndt lag muld, der blev fint revet og fordelt med river. Dette sidste var 

faktisk blot for at give de deri såede græsfrø en chance for at komme i gang på den delvis vækstfrie nu fritlagte 

højoverflade, hvor træernes skygge tidligere havde holdt lavere vegetation på afstand.
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Der udlægges grus nordøst for højfoden for at stoppe højerosionen. 

I baggrunden ses med træbevoksning gravhøjen 4130:46. 

 

Undervejs i forløbet var ”vore blikke” så faldet på de to nærliggende høje! 

I en afstand på omkring 100 meter mod nordvest fra 4130:47 ligger en lidt mindre høj 4130:46 - og stik syd for 4130:47 

ligger i en afstand af ca. 250 meter gravhøjen 4130:48, der er en endog meget stor og fin høj med en flad top. 

(Jvf. også luftbilledet side 3). 

 

- Vi ville, som det næsten er fremgået, gerne frilægge de to andre høje for vegetation, så de alle tre lå frie og 

monumentale når man f.eks. passerer området kørende på den syd for liggende Liselundvej! 

Imidlertid var dette jo ikke med i det oprindelige projekt, men Fam. Rosenkrantz var tilsvarende blevet interesseret i 

dette, og gav derfor tilladelse til, at vi kunne rydde de to andre høje. 

 

Disse to høje er blevet noget anderledes behandlet gennem tiden end eksempelvis 4130:47 og fortæller hver sin 

interessante historie, der sammen med sidstnævnte danner en fin og ret forskelligartet ”højhistorie” for fremtidige 

besøgende på stedet. 

Kort fortalt er der i 4130:48 taget materialer i selve højlegemet i form. nyere tid, og i 4130:46 er der et tydeligt og dybt 

stort ”røverhul” centralt i anlægget og i dets østlige side frem til højfoden. 

Ved den sydligst beliggende høj (4130:48) er der i øvrigt en lavning på nordsiden lig forholdet ved 4130:47! Også her 

var der en igangværende erosion i højsiden, så her placerede vi tilsvarende noget 0,8cm betongrus nedenfor for at holde 

på højsiden, dog uden at udligne lavningen. Muligvis kan lavningen jo teoretisk skyldes tilsvarende forhold som omtalt 

ved 4130:47. 

 

På de to nærliggende høje (4130:46 & 4130:48) er der, bortset fra grusudlæggelsen på nordsiden af den sydlige, blot 

ryddet for store træer og anden vegetation samt fjernet lidt affald og marksten, der var deponeret nedenfor anlæggene. 

 

- Og resultatet blev mildest talt utroligt flot. 

 

Alle tre høje og deres omgivelser er indmålt både med GPS og totalstation. 
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Arbejdsbilleder fra det igangværende arbejde. - Set fra syd.  

- Bag den frilagte 4130:47 ses længere mod kysten (nordvest) gravhøjen 4130:46. 

 

 

  
Området ved 4130:46. Set fra syd. 

 

 

  
Gravhøjen 4130:46 efter at vegetationen er fjernet. - Set fra sydøst (t.v.) og øst (t.h.).
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Arbejdsbilleder fra arbejdet ved den sydligste af de tre høje – frednings nr. 4130:48. 

På billedet øverst t.h. og i midten t.v. skimtes de to andre høje i nordlig retning. 
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Arbejdsbilleder fra færdiggørelsen af 4130:48. 
 

  
4130:47 og 4130:48. set fra toppen af 4130:46 i diset vejr d. 8/10 2013 efter færdiggørelsen af arbejdet ved højene! 
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5. Notater fra skitsetegning m.v. 

 

Som nævnt lavede jeg d. 5/9 og lidt derefter en slags arbejdstegning til brug ved arbejdet ved randstenskæden til 

4130:47. Tanken var oprindeligt herpå at registrere rejste og/eller tilførte sten – men dette blev som nævnt ikke aktuelt. 

Tegningen er ikke præcis i forhold til stenenes indbyrdes højdeforhold, da det ikke var muligt at føre en vandret linie 

rundt på stenene som vi ellers ofte gør i sådanne tilfælde. 

(Skitsen forefindes på 2 stk. A.3 vandfast tegnefolie). 

 

0-punktet (liniens udgangspunkt) er sat efter kompas på mobiltelefonen. 

Punktet befinder sig omtrent midt på sten 1. (Jvf. billede side 9). 

Herfra er trukket et målebånd højre om højen, hvor stenene blev nummereret med hvidt kridt med numrene fra 1 til 64. 

 

På tegningen er skitseret de 64 tilstedeværende randsten. 

 

Tre steder afrensede lidt vi lidt profil/væg på steder ved mellemrum/fraværende randsten. Dette var ved opstarten, hvor 

vi endnu påtænkte at tilføre randsten til de steder der manglede! 

 

1. Profilsted. 

Mellem sten 48 & 49. 

Her er anført: 

Ingen randsten i væggen, men i ”gulvet” ses 4 ”skoningssten” og 2 stenspor. 

Fylden under det tynde muldlag (højoverfladen) består af råjord. – Sandet/leret og meget fast gulbrunt råjord. 

 

I dagbogen er om dette sted noteret: 

Afstand sten 48 – 49 = 2,33m. 

Ingen randsten i væggen. 

Foran sten 48 ses to mindre flade sten – skoningssten? 

80cm fra 48 mod 49 ses en lille/mindre rund sten i bunden af væggen (skoningssten) – fordi netop foran den ses et 

35/40cm stort stenspor i ”gulvet”. 

I en afstand af 22-23cm fra det første stenspor ses et større i retning af sten 49. Dette er 70cm bredt og 50cm ”dybt” – 

dvs. diameteren målt ind mod højen. Fra dette spors ”sydende” er der 40cm hen til sten 49. På siden af sten 49 ses en 

mindre rund sten ind mod højvæggen. Denne er 15cm i diameter. 

 

2. Profilsted. 

Mellem sten 53 & 54. 

1 mindre stenspor i nordlige halvdel. 

I sydlige halvdel af mellemrummet ses tre mindre ”skoningssten. 

Muligvis har den mgl. randsten stået på disse. 

 

I dagbogen er anført: 

Afstand sten 53 – 54 = 2,15m. 

Ikke det store at se i ”væggen”. Dog sidder en mindre sten på 12cm i diameter op mod sten 54. (Ca. 15cm oppe fra 

”gulvet”). 

I en afstand af 69cm fra sten 53 ses et stenspor på ca. 35x40cm. (indre del ikke frilagt/synlig). 

10cm syd for sporets sydlige side ligger en mindre flad skoningssten på 15x17cm. 

Mellem denne og sten 54 ligger endnu en lignende flad sten, der har to sider, der skråner indad mod højen – dvs. som 

ville kile sig ind under en mgl. randsten på dette sted! Denne sidste sten ligger 31cm fra den først nævnte sten og 42cm 

fra sten 54. Den passer desuden fint med eksempelvis forsiden/flugten af sten 54. 
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3. Profilsted. 

I området mellem randsten 55 og 56. (Se billede øverst side 10). 

Her fremkom 5 sten af lidt forskellige størrelser samt to stenspor i den sydlige del hen mod sten 56. 

 

I dagbogen anført: 

Afstand sten 55 – 56 = 3,8m. 

Her troede vi jo i første omgang, at der manglede sten – og det gør der jo også. Men da vi afrensede stedet, kom der 

mindre sten frem. 5 sten ses i væggen. Mellem den sydligste og sten 56 ses to stenspor – et i ”gulv” og et i profilvæg. 

Det nærmest op til sten 56 er ca. 30cm i diameter og det lidt nord herfor i væggen er ca. 20cm bredt og 25cm højt – 

altså formodentligt efter sten lig de to der ses under landmålerstokken på billedet side 10. 

Generelt var der rigtigt mange større og mindre rødder i dette område, især syd for sten 55, hvor vi har fjernet et stort 

træstød. 

 

Al originalmateriale forefindes på Museum Sydøstdanmark, Vordingborg. 

 

 

 

 

 

Vordingborg i december 2013. 

Henrik Høier. 


