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Rapport over reetableringsarbejde udført ved 

Gravhøj i Tisvilde Hegn. 

 

Foretaget i perioden 3 til 4. december 2015. 

 
Stednavn: Tibirke. 
Matr. nr. 1a. 

Tibirke Sogn. 
Gribskov Kommune. 

Sted nr. 010111:75. 

Fredningsnummer: 2627:77. 

Musealt Ansvarsområde: Museum Nordsjælland. 

Ejer: Naturstyrelsen. 

 

 
Området som det præsenterede sig med gamle rodvæltere om morgenen d. 3. december 2014.  

 
Arbejdet blev udført af: 

 

Restaureringsenheden. 

Museum Sydøstdanmark. 

Nørregade 4. 

4600 Køge. 

www.museerne.dk



KNV 00132. Tibirke. 

Frednings nr.: 2627:77 

2 

 

 

 

Indhold: 

1. Indledning.    Side 3. 

2. Årsag til reetableringsarbejdet på lokaliteten.  Side 4. 

3. Deltagere.    Side 4. 

4. Reetableringsarbejdet.   Side 5. 

 

 
Tegningsmateriale: 

Det er udfærdiget tre digitale tegninger af Emil Winter Struve på baggrund af de udførte GPS-opmålinger: 

 

En med de fem rodvæltere på fortidsmindet markeret. (2627:77). 

En med rodvælter og gl. central nedgravning markeret på fortidsmindet 2627:78. 

Og en oversigtsplan fra stedet - hvorpå både 2627:77 og 2627:78 ses. 

 

 

--- 

 

 

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

Fortidsmindet 2627:77 ligger i Tisvilde hegn lidt nordvest for Bisp Absalonsvej og Skovfogedboligen ved Slotsporthus 

og Asserbo Slotsruin. 

Gravhøjen er beskrevet som en lidt udflydende rundhøj på 18 meter i diameter og en højde på 0,5 i ”Fund & 

Fortidsminder”. 

Området er en sandet klitplantage, hvor dette fortidsminde ligger på den sydlige del af en langstrakt nord-/sydgående 

højderyg kaldet Lerbjerget, hvis højeste partier mod nord ligger ved kote 25 meter og den sydlige del helt op til kote 42 

meter o.D.N.N. (Se kortudsnit herunder). 

Der findes i området ret mange fredede fortidsminder, der tilsvarende fortrinsvis ligger placeret på de terrænmæssigt 

højeste partier! 

 

 
Lokaliteten markeret med gul prik på kortudsnit over område. 

Her med terrænkort med højdekoter som baggrund. © GST. 

 

 
Med relietkortet som baggrund fremtræder terrænets konturer meget tydeligt! 

Bemærk de små ”knopper” øst og sydøst for 2627:77, der også er gravhøje. 

Samt det markante relief/omrids af Asserbo Slotsruin nederst mod sydøst! (2627:86). 
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2. Årsag til reetableringsarbejdet på lokaliteten. 

I forbindelse med stormene i de senere år, har også Tisvilde Hegn fået sin ”bekomst” og rigtigt mange træer er væltet 

her såvel som i de tilstødende plantager! 

I oktober 2013 væltede mange træer i plantagen og i den anledning tog Skovfoged Søren Agerlund Rasmussen kontakt 

til museet, idet nogle af rodvælterne lå omkring og enkelte på dette fortidsminde! 

Undertegnede besøgte sidst i oktober 2013 lokaliteten og inspicerede området sammen med Søren Agerlund og 

Skovløber Carsten Carstensen, der begge er tilknyttet skoven samt entreprenør Jørgen Westphal. 

Det blev ved den lejlighed besluttet, at vi intet kunne gøre på det tidspunkt, da skoven mildest talt var ufremkommelig 

pga. væltede træer, men at vi på et senere tidspunkt kunne reetablere højen, når oprydningen var afsluttet. 

Der har efterfølgende løbende været kontakt med Skovfoged Søren Agerlund, og vi besluttede derfor at få udført 

arbejdet i begyndelsen af december 2014, eftersom arealerne nu igen var tilgængelige og fremkommelige. 

 

   
Partier af skoven inspiceres d. 29/10 2013 efter det kraftige stormfald i området! 

 

 

 

3. Deltagere. 

 
Ved reetableringsarbejdet deltog Skovfoged Søren Agerlund Rasmussen, Skovløber Carsten Carstensen og 

Naturstyrelsens entreprenør Jørgen Westphal. 

Fra Museum Sydøstdanmark deltog arkæolog samt museumsinspektør og restaureringsarkæolog Henrik Høier. 

Indmålingsarbejdet med GPS og det efterfølgende elektroniske tegnearbejde blev udført af arkæolog Emil Winter 

Struve. 
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4. Reetableringsarbejdet. 

 
Bestod i at få fjernet de rodvæltere der lå på eller nær ved fortidsmindet! 

Det var blevet besluttet, at dette område skulle omdannes til et træfrit område i skoven, hvor fortidsminderne så kunne 

ligge fint, lysåbent og med fine adgangsforhold for besøgende. 

Det skal indskydes, at der lidt øst for dette fortidsminde ligger yderligere tre spændende forhistoriske anlæg! 

Det ryddede område fremstod derfor i december 2014 som et dejligt lysåbent areal med meget seværdige fortidsminder, 

hvor så de sidste rodvæltere var efterladt og lå tilbage på og ved 2627:77. 

Vi startede med at indmåle fortidsmindet og de omtalte rodvæltere. Selve stammerne var forlængst fjernede, og kun 

selve rodnettet/-klumpen og den nedre del af stammen var tilbage på de i alt 5 tilstedeværende rodvæltere ved højen. 

Det drejede sig om høje ranke nåletræer (Grandis), hvor det tilbageværende træmateriale som rødder og grene m.v. i 

den mellemliggende periode var blevet ret mørt og nedbrudt (jvf. også billede side 1). 

 

 

 
Højområdet set mod øst. 

I baggrunden til venstre for gravemaskinen en af de nærliggende gravhøje - 2627:78 - 

og til højre i billedet langhøjen 2627:79, der er ret forgravet, men trods det har bevarede rester af en stenkiste samt 16 

randsten. 
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Emil W. Struve måler med GPS ved den østlige side af højen. 

Igen ses til venstre over gravemaskinens arm 2627:78 og til højre for maskinen 2627:79. 

 

 
Og højen set fra øst. 

Bemærk det store og omfattende oprydningsarbejde der er foretaget siden stormfaldet i 2013. 
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Da højen og de omtalte fem rodvæltere var indmålt med GPS påbegyndte vi at fjerne rodvælterne én efter én med en 

lille to tons gravemaskine på bælter påmonteret en lille skovklo. 

Det viste sig at være en god ide at lade sådanne rodvæltere ligge i nogen tid! 

For det første var størsteparten af jordkagerne vasket ned pga. alm. vejrlig, der selvfølgelig har større effekt ved meget 

sandet jord som det netop forefindes i dette sandflugtsområde i Tisvilde. 

For det andet var træmaterialet som nævnt nåletræ, der var blevet udtørret og frønnet, og derfor let kunne løftes af en 

lille maskine som denne! 

Da Jørgen Westphal med maskinen stille og roligt fjernede rødder og stød, faldt stort set alt det sandende jordmateriale 

tilbage i hullet, og efterlod blot en svag fordybning og egentligt intet reelt hul i overfladen. 

Løstliggende grene på højen og rødderne blev så i en kombination af maskine og håndkraft lagt ud på det omgivende 

terræn, hvorfra det efterfølgende kunne køres bort. 

 

  
Med stor forsigtighed frigører Jørgen rodvælterne - og skiller derved jord fra rødder. 

 

 

  
Og højen frigøres efterhånden for grene og stød. 
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Søren Agerlund havde sørget for, at er var tilkørt materialer. 

Vi bruger i sådanne sager 0,8 grus samt ren harpet muld. 

Imidlertid var der ikke nævneværdige huller i højen at fylde op, så der var reelt ikke plads til både 0,8 grus og jord. 

Normalt bruges gruset som signallag, så man for eftertiden kan se, hvortil de enkelte høje eller anlæg har været berørt. 

Vi valgte her kun at tilføre lidt muld, der hvor selve træet/stødet havde været og derefter udligne højoverfladen på stedet 

med håndrive. 

Området mod øst, hvor de tre stød der ses på tegningen, havde været, var selvfølgelig mest omfattende. 

På de andre to steder var der knap så meget håndarbejde. 

 

Nogle af nåletræerne i området var ikke væltet som ”rodvæltere”, men stammerne derimod knækket et stykke oppe 

fordi Grandis-nåletræer er meget høje og ”sprøde” og derfor knækker nogle meter over jorden, hvis de bliver udsat for 

hurtige kraftige vindstød! 

Disse træer er derfor savet ned, og stødene står tilbage som almindeligt. Sådanne stød står flere steder på det frilagte 

areal, og et par af dem også på/ved højen. (Se f.eks. de to stød til højre i billedet herunder). 

Disse stød foretages der intet yderligere ved! Det er lagt bedre og sikrere for fortidsmindet bare at lade dem formulde 

stille og roligt! 

 

 
Den østlige del af højen efter stødene var fjernet og overfladen udlignet med ren harpet muld. 

De nedsavede træstød blev efterladt savet så langt ned til jordoverfladen som muligt! 

Set fra nordøst. 
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Da vi var færdige ved 2627:77 vendte vi blikket mod den umiddelbart øst for liggende gravhøj 2627:78. 

Denne er betydelig større og markant og er registreret/beskrevet som værende 26 meter i diameter og 2,8 meter høj!! 

I toppen er der en gl. nedgravning/røverhul, men ellers er højen og overfladen ret velbevaret. 

I højens sydvestlige højfod var der en mindre og delvis formuldet rodvælter, der herfra var væltet ”udad” i sydlig 

retning og heldigvis ikke ind over selve gravhøjen eller den nærliggende langhøj 2627:79. 

Derfor fjernede vi denne rodvælter på samme måde, hvilket var ganske problemfrit. 

Vi udlignede den svage fordybning der stod tilbage på samme vis som de ovenfor beskrevne, hvilket pyntede gevaldigt 

på denne side af fortidsmindet!  

- 

Det kan afslutningsvis nævnes, at vi ingen konstruktionsmæssige arkæologiske detaljer kunne iagttage i forbindelse 

med optagningen af stødene, men blot kunne registrere gulbrun sandjord ved arbejdet. 

Det kan dog nævnes, at der forefindes spredtliggende mindre sten på overfladen af fortidsmindet 2627:77, som der 

tilsyneladende ikke synes at forekomme på de tilstødende udenomsarealer! Muligvis er det rester af en til højoverfladen 

tilknyttet stenlægning/-tæppe. 

 

   
Området hvor rodvælteren lå ved 2627:78. Carsten Carstensen arbejder ved stedet på billedet til højre. 

 

 
Og det reparerede sted ved 2627:78 set mod øst og langhøjen 2627:79. 

 

Næstved i februar 2015. 

 

Henrik Høier. 


