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Rapport over reetableringsarbejde udført ved  
 

det fredede fortidsminde 3126:19 øst for Rye. 

 

Foretaget i perioden 13-14 marts 2014. 

 
Museets journal nr.: KNV 00112 – Svinestihøjene. 

Stednavn: Rye. 

Matr. nr. 11a af Jenslev By. 

Rye Sogn. 
Lejre Kommune. 

Sted nr. 020611:60. 

Fredningsnummer: 3126:19. 

Musealt ansvarsområde: Roskilde Museum. 

 

Lodsejer: Matthies Sander Jano Høybye. 

Jenslevvej 81. 

4060 Kirke Såby. 

 

 
Situationen på lokaliteten ved arbejdets opstart d. 13 marts 2014. 

 
Arbejdet blev udført af: 

 

Restaureringsenheden. 

Museum Sydøstdanmark. 

Nørregade 4. 

4600 Køge. 

www.museerne.dk
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Indhold: 

1. Indledning.    Side 3. 

2. Årsag til reetableringsarbejdet på lokaliteten.  Side 4. 

3. Deltagere.    Side 5. 

4. Reetableringsarbejdet.   Side 5. 

5. Arkæologiske iagttagelser.   Side 9. 

6. Digitale indmålinger og tegninger  Side 13. 

 

 

 

--- 

 

 

Tegningsmateriale:  

Der foreligger i sagen en skitse i 1:20 af det lille profil i højens nordlige side. 

 

Desuden digitale tegninger af GPS-opmålingerne – udført af Pernille Rohde Sloth. 

Opmålingsdata opbevares på Museum Sydøstdanmark. 

 

 

--- 

 

Denne rapport omhandler det reetableringsarbejde, der blev udført ved lokaliteten i marts 2014. 
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1. Indledning. 

Fortidsmindet er beliggende godt 1100m sydøst for Rye By og omkring 145m nord for Munkholmvejen. 

Terrænet befinder sig omkring kote 20m o.D.N.N. og anlægget ligger på en svagt forhøjet nord-/sydgående ås eller 

kam, der stadig kan fornemmes, hvis man står ved fortidsmindet og ser i sydlig retning. 

Der er sandsynligvis tale om en højrest tilhørende en nord-/sydgående langdysse, der har ligget parallelt med den lille å 

der løber i en afstand af ca. 20m vest for lokaliteten. 

På det lidt ældre kortmateriale ses broen over åen (nuværende Munkholmvej) at være benævnt ”Troldebro”! 

 

  
Lokaliteten afsat med gul prik omtrent midt i kortudsnittene © KMS. 

 

Fortidsmindet beskrives i de ældre optegnelser som en ”Ødelagt Stengrav” med kun nogle få store sten bevaret (1941). 

Og senere (1988) som en Megalittomt på 1 x 10 x 15meter. 

 

Stednavnet ”Svinestihøjene” tyder jo unægtelig på, at der har været mere end een høj på stedet! 

I 1883 omtales en tomt, der udmærket passer på de anlægsrester vi ser på lokaliteten i dag. Og sammesteds nævnes en 

allerede da forsvunden høj syd for dette sted, hvori der i kammeret skulle være fundet ”en lille Guldfingerring dannet af 

to sammensnoede Traade” samt ”tillige flere mindre Bronzegjenstande”! 

 – Altså en indikation for, at den/de neolitiske stengrave er blevet anvendt og/eller ombygget i bronzealderlige 

kontekster. 

Oplysningerne tyder således på, at der som allerede nævnt har ligget en nu helt udpløjet/-jævnet langdysse med 

muligvis flere kamre på dette sted, hvoraf vi nu kun ser de nordlige rester! 

Endvidere synes der iflg. beskrivelserne, at have ligget yderligere en høj mindre end 50m i nordøstlig retning i forhold 

til de nuværende højrester. 

Alt tyder i det hele taget på, at der har været særdeles mange megalitgrave fra yngre stenalder i området, og en del er 

heldigvis stadig erkendelige. Desuden er der også mange bronzealderlige høje registreret i området, hvoraf flere er 

endog meget smukke og monumentale! 

 

 
Lille udsnit af reliefkortet (2008) med lokaliteten centralt i billedet. © KMS. 

Bemærk at man her tydeligt fornemmer den svage langstrakte forhøjning syd for fortidsmindet. 
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2. Årsag til restaureringsarbejdet på lokaliteten. 

I forbindelse med det periodiske tilsyn med fortidsmindet foretaget i september 2012 blev der registreret rigtig mange 

ulovligt deponerede sten af varierende størrelser fra små marksten og til temmelig store kampesten på hele det fredede 

fortidsminde. 

Efter at Kulturstyrelsen havde behandlet sagen blev Museum Sydøstdanmark bedt om at fjerne stenene og dermed 

reetablere fortidsmindet. 

 

  
 

Fortidsmindet som det tog sig ud om morgenen d. 13. marts 2014. (Jvf. også forsidebilledet). 
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3. Deltagere. 

 
Reetableringsarbejder af karakter som eksempelvis denne ved Rye udføres landsdækkende af Museum Sydøstdanmark. 

Dette forhold skyldes, at museet har de fornødne arkæologer, teknikere og materiel til rådighed, der er specialiserede i 

at håndtere de store tekniske udfordringer, der ofte kan opstå ved arbejdsopgaver som denne. 

Ved denne lokalitet ved Rye var det eksempelvis meget vanskeligt at forudsige, hvad der ”gemte sig” under de meget 

omfattende stenbunker. 

I forbindelse med arbejdet ved dyssetomten deltog restaureringsspecialist Jacob Noe Bovin fra firmaet Morsø Skov og 

Naturservice, Møn – samt museumsinspektør og restaureringsarkæolog Henrik Høier fra Museum Sydøstdanmark. 

Indmålings- og det elektroniske tegnearbejdet blev udført af arkæolog Pernille Rohde Slot. 

 

 

4. Reetableringsarbejdet. 

 
 

 
Indmålingsarbejdet ved lokaliteten indledes. 

 

 
Reetableringsarbejdet indledtes med, at vi indmålte forholdene med GPS om morgenen d. 13/4. 

Herefter kunne vi begynde arbejdet med forsigtigt at løsne og fjerne de mange sten i en kombination af håndkraft og en 

lille gravemaskine på bælter påmonteret en lille planérskovl. Dette arbejde påbegyndtes på anlæggets syd og sydøstlige 

side, hvor stenene tydeligvis virkede meget ”friske & løse”! 

Herfra kunne vi forsigtigt følge og fjerne stenene rundt om højen i retning med uret. 

Efterhånden som arbejdet skred frem blev alle fremkomne større sten indmålt med GPS, men det viste sig dog hurtigt, 

at stort set samtlige sten på højen var af sekundær beskaffenhed, hvilket bl.a. kunne dokumenteres ved, at der 

eksempelvis dybt i stenene bl.a. kunne findes murstensrester af gule sten og andre materialerester fra nyere tid! 

Efterhånden kom vi dog ned til et niveau, hvor stenene ligesom slap og en mere homogen muldet overflade kom tilsyne. 

Vi var særdeles forsigtige i dette niveau, idet man tydeligt kunne fornemme, at muldlaget ikke var synderligt kraftigt, og 

at der herunder fandtes et mere gulligt og råjordsagtigt materiale, der her tydeligvis er det materiale som selve 

højkernen er opbygget af! 

 

 

 



3126:19. Rye. 

6 

 

 

 
Udsnit af højens sydlige parti der tydeligt viser stenlagets omfang. 

 
 

  
Og dybt i stenlaget ses rester af bl.a. gule mursten, der viser, at stenlaget er forholdsvis recent. 

 

 

Herefter kunne vi ligesom følge det omtalte niveau, dvs. hvor stenlaget slap op! 

Det blev til rigtigt mange sten, der blev fjernet og løftet lidt væk fra fortidsmindet og der bunket sammen på fem steder 

rundt om højperiferien – og i god afstand fra denne - hvorfra lodsejer Matthies Jano Høybye efterfølgende fik dem kørt 

væk. 
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Stille og roligt befries højen for sten, og den resterende højoverflade kommer til syne. 

 
Vi vidste jo rent faktisk ikke, hvad der ville komme frem af originale sten på højens centrale del, idet den ældre 

beskrivelse fra 1941 jo blot nævner stedet som en ”Ødelagt Stengrav med kun nogle få store Sten bevaret”! 

Det var derfor lidt interessant, hvad eller hvilke sten der måtte komme for en dag! 

Inde i den centrale del af højresten fandtes under de mange sten nogle få store sten, der tydeligvis må tilskrives den 

oprindelige og originale stenkonstruktion, uden dog at man desværre helt entydigt kan sige, hvordan de enkelte sten har 

relateret sig til hinanden eller hvordan kammeret oprindeligt har set ud! 

Stenene var i modsætning til de mange andre sten ”jordfaste” og kraftigt mosbegroede, og desuden havde de nogle 

interessante informationer at fortælle, der indirekte viser, at disse sten har ligget på stedet særdeles længe – og dermed 

med meget stor sandsynlighed kan relateres til formodentligt det nordligste kammer i højen, og dermed i øvrigt ganske 

sikkert er de famøse ”få større sten”, der omtales i de ældre beskrivelser af anlægget! 

 

Imidlertid fortæller de tilbageværende sten og stenfragmenter til gengæld en meget tydelig og interessant historie om, 

hvordan disse stenbyggede monumenter er blevet udnyttet som ”tilgængelige stenbrud” i nyere tid! 

Da vi afrensede den midterste af de tre større sten for mos kunne vi se en sirlig lang række af de fineste ”kløvemærker” 

vi har set længe! 

Hen over den eksponerede flade ses således en nord-/sydgående parallel række af sådanne ”kileformede” huller, der 

synes færdige, uden at man dog afslutningsvis har fået kløvet stenen endeligt og fjernet stenmaterialerne!! 

 

Tilsvarende har den sydligst liggende sten et manglende parti som vi meget hurtigt blev klar over var det afsprængte 

stenstykke, der lå middelbart ovenfor denne mod nord! Denne sydlige sten er ”kløvet” på en anden måde end den 

førnævnte! Denne er nemlig kløvet via boring, som er en lidt yngre metode end de førnævnte kilehuller! 

Og da de to stykker blev renset lidt kunne der ses et gennemgående ”borehul” i stenens nordlige side – og i det 

afsprængte stykke ses et modsvarende parti nederst på stykket – der tydeligt viser stenenes oprindelige samhørighed, 

som vi som nævnt fik indtryk af, allerede da vi fik kontakt med stenenes øvre niveau! 

 

Den nordligst beliggende tredje sten har hverken kilemærker eller borehul, men dog mod syd en afsprængning, der kan 

være slået af på en tredje og mere enkel og mekanisk hård måde. 

Der er derfor ikke tvivl om, at disse tre store sten er sten, der oprindeligt har indgået i stenkonstruktionen – en 

konstruktion der i lighed med mange andre storstensgrave i Danmark har lidt den skæbne, at have leveret stenmaterialer 

til forskellige byggerier i middelalder eller nyere tid! - Uden dog at man har fået ryddet disse sidste tre sten totalt! 
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Arbejdsbilleder ved de tre tilbageværende oprindelige sten. 

I midten den midterste sten med kilehullerne! – Bemærk også her det afsprængte stykke på den nordlige sten. 

- Og nederst den sydligst beliggende sten med det ”afborede/-sprængte” tilhørende fragment ved siden af!!
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5. Arkæologiske iagttagelser. 

 
I denne forbindelse skal det indledningsvis nævnes, at vi ikke stødte på arkæologisk genstandsmateriale ved arbejdet på 

stedet! 

Som omtalt i afsnit 1 er det sandsynligt, at det vi ser på lokaliteten i dag er resterne af en nord/syd orienteret langdysse 

med flere stenbyggede kamre! 

Alternativt flere mindre høje der er sekundært ombygget. 

Anlægget/anlæggene er givetvis tidligt blevet ”undersøgt” og hvad der måtte have været af arkæologiske genstande 

m.v., er for længst fjernet. (Jvf. side 3. 

 

Vigtigst rent arkæologisk var således lidt mindre stykker hvidbrændt flint i området ved de store sten centralt på stedet, 

der indikerer, at i det mindste dette nordlige kammer meget tænkeligt har været forsynet med hvidbrændt flint – som det 

ofte ses ved disse monumenter! 

Vi gik jo, som beskrevet ovenfor, blot til det det niveau, hvor de mange sten slap ”højoverfladen” og ikke ned i eventuel 

urørt højfyld! 

En undtagelse var dog et lille område på den nordlige del, hvor vi lavede en lille ”søgegrøft” for ligesom at sondere 

højens beskaffenhed og stenenes niveaumæssige placering. 

Således gravede jeg med håndværktøj en ca. 40cm bred og 100cm lang nord-/sydgående grøft ved højfoden mod nord. 

Heri kunne det hurtigt dokumenteres, at der øverst findes et 10-20cm kraftigt muldlag, og herunder en højkerne 

bestående af gruset og stenet råjord! 

Det ser helt klart ud som om, at vi her har fat i den nordlige del af højperiferien. 

 

Imidlertid var det særdeles interessant, at der ved overgangen til den tilstødende markoverflade lå en større sten, der 

meget vel kan være en omvæltet randsten!! 

Desuden ligger der flere sten i bunden af højfylden mod syd i forhold til førstnævnte sten. 

I denne forbindelse skal det nævnes, at vi også mod syd fik kontakt med enkelte andre større sten - en detalje der kunne 

tale for en mindre dysse med omkringgående randsten! 

 
Jeg tegnede d. 14/3 en lille profiltegning på vandfast tegnefolie af det omtalte profil i størrelsesforholdet 1:20. 

Denne tegning, der er i A3, er benævnt ”Tegning” 1. (Jvf. næste side). 
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Udsnit af tegning 1 – visende profilet. Partiet er een meter langt. Tegning: H.H. 

Jævnfør med arbejdsfotos på side 11. 

 

 

Renskrivning af de på tegningen anførte lagbeskrivelser: 

 

Lag 1:  

Recent sandet og stenet muldlag. 

 

Lag 2: 

Stenet gruset lag – indeholder en del sten. Minder mest om 0,32 grus! 

Højlegemet må være bygget af dette materiale. 

 

Og 3: 

Muligvis væltet randsten! 
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Arbejdsbilleder visende det lille nord-/sydgående profil mod nord.  

– Set fra øst, nord og nordøst!
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Anlægget afslutningsvis efter at stenene er fjernet og kørt bort! 

Set fra syd og sydøst! 
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6. Digitale indmålinger og tegninger. 

 
Som nævnt blev der ved opstart og undervejs i arbejdsforløbet foretaget flere GPS-opmålinger i UTM Zone 32 - 

Euref89. 

De digitale data opbevares på Museum Sydøstdanmark. 

 
Indledningsvis opmåltes højperiferien samt de større sammenhængende stendeponeringer samt lidt større enkeltliggende 

sten – vist på tegningen herunder. 

 

 
De enkeltliggende større sten samt større sammenhængende stendeponeringer. 

Yderst ses forløbet af ”højfoden”. 

 

 

 
Tegning som ovenfor, men her med originale dybereliggende sten angivet med grønt! 

Desuden ses placeringen af det lille profil og de deri påtrufne sten øverst mod nord!
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Og afslutningsvis det endelige resultat med de oprindelige eller jordfaste sten, der blev liggende in situ! 

De centralt beliggende tre store sten (den sydlige med afsprængning) er de på side 7 og 8 beskrevne. 

Den øvrige højoverflade har ved afleveringen ingen synlige sten! 

 

 

 

 

 

 

Køge d. 12. Maj 2014. 

 

Henrik Høier. 


