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Tegningsmateriale: 

Tegning 1/1: Der foreligger i sagen en situationsplan, hvorpå også findes tegning af profilet mod øst. 

 

 

--- 

 

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

Fortidsmindet 2318:31 er beliggende ret kystnært på den østlige del af Djursland mellem Ebeltoft og Grenaa ved 

vejkrydset i Stenled, hvor Stenledvej mødes med Rugaardsvej. 

Gravhøjen ligger i det sydvestlige hjørne af Sønderskoven, der er et skovområde tilhørende Godset Rugaard. 

Højen er i registreret som værende ca. 15 meter i diameter og ca. 1,75 meter høj. I højtoppen to flade huller med et 

tværmål på ca. 1,5 meter. 

Der omtales i de ældre beskrivelser mange sankesten på højen samt et ”stensat indhak” flere steder kaldet ”en grotte” i 

højens afgravede og eksponerede sydøstlige side ud mod skellet til marken. Dette stensatte indhak/grotte må antages at 

være den stenfyldte højmasse, der er fremkommet i det parti, hvor man har gravet ind i højsiden for at etablere en slags 

indkørsel/adgangsvej til det opstillede blikskur! 

Disse ældre beskrivelser omhandlende sten er meget forståelige, men skyldes givetvis det forhold, at højen oprindeligt 

har været dækket af et kraftigt stentæppe og/eller har haft en røselignende opbygning! Det er i hvert fald det indtryk 

man har fået efter at have arbejdet på stedet. 

 

 

 
Lokaliteten vist med gul prik på kortudsnit over området. © GST. 

 

 
Fortidsmindets placering vist med det lave Målebordsblad som baggrund. © GST. 

Her ses det tydeligt, at gravhøjen er placeret på den nedre del af en forholdsvis stejl vestvendt skråning.
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Højen er rent topografisk placeret på det nederste parti af en vestvendt skråning mellem kote 18 og 19 meter over 

D.N.N. i et iøvrigt forholdsvis kuperet morænelandskab. 

En lille skovvej fører fra Stenled syd om højen og op til den lidt øst for beliggende ejendom, der derfor i gammel tid har 

fået navnet Stenhøj! 

Skovvejen flankeres langs dennes sydlige side af et nu lidt sammenfaldet gammelt stengærde, og selve vejen skærer 

faktisk den sydlige del af højen, så der på vejens nordside her er en skarp kant ind i højfoden. 

 

 
 

Kortudsnit visende de terrænmæssige forhold i lokalområdet. © GST. 

Lokaliteten er som på forrige side angivet med gul prik. 
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2. Årsag til reetableringsarbejdet på lokaliteten. 

 

I forbindelse med det periodiske tilsyn i april måned 2012 blev der registreret en del forskellige tilstandsændringer på 

det fredede fortidsminde. 

Værst var den allerede nævnte afgravning af højfoden mod øst, hvor der var etableret en lille vej førende ind til et ca. 

3,5 x 4 meter stort blikskur, der var opstillet delvist ind i selve højsiden mod nordøst! 

Derudover kan på tilsynsbillederne fra d. 23/4 2012 ses en del gamle brædder og tømmer liggende på højen samt et 

nord-/sydgående delvist sammensunket hegn/plankeværk, der går tværs hen over selve højen. 

 

  
Fra skovvejen førte et kørespor ind til det opstillede blikskur, der stod som en lille carport forenden af sporetl. 

Her set fra henholdsvis syd og øst ved vores ankomst d. 5/11 2014. 

 

 

3. Deltagere. 

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

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

Vores kontaktperson til Rugård Gods var skovfoged Jørn Staal Guldholt, som kom forbi dagligt, mens vi var på stedet. 

Desuden havde vi besøg af Godsejer Fru Elisabeth Mourier-Petersen fra Rugård Gods, der ejer Sønderskoven. 

Jeg vil gerne tilføje her, at vi havde et mere end alm. velfungerende samarbejde med Godset og de her nævnte personer, 

der havde fuld forståelse for arbejdsopgaven og dets udførelse. 
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4. Reetableringsarbejdet. 

 
Arbejdsopgaven gik således ud på at fjerne og udbedre de nævnte tilstandsændringer, hvor blikskuret var det mest 

iøjnefaldende samt reetablere dette område og den afgravede højfod mod øst foran skuret. 

Indledningsvis udsattes med kompas og landmålerstokke en ret linie hen over den østlige del af højen i nord-/sydgående 

retning og derefter udfærdigedes en skitsetegning i 1:100 af situationen ved højen med linien som hovedakse!  

Derefter tømte vi skuret for lidt forskelligt blandet affald og de deri liggende nye poser med Rockwool m.v. blev fjernet 

af godsets personale. 

Derefter startede vi med at nedtage skuret stille og roligt i dets hovedelementer og lægge delene ud på marken lidt øst 

for højen, hvor de blev sorteret i de forskellige materialer – primært træ, eternit- og bølgeblikplader.  

Denne arbejdsgang var blevet aftalt den første dag på stedet med personale tilknyttet godset, der straks sørgede for 

videre fjernelse af elementerne. 

Det kan tilføjes, at skuret var meget faldefærdigt, og må anses for af have stået der i en rum tid. 

De bærende stolper var således meget nedbrudte i den jordgravede del, og gik nærmest fra hinanden og væltede, da vi 

løsnede og fjernede de forreste eternitplader og de bølgeblikplader der udgjorde taget! 

 

  
 

Skuret demonteres og delene lægges ud på den tilstødende mark øst for højen. 

Bemærk de forrådnede og møre nedre partier af stolperne. 
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Den afgravede højfod mod øst blev derefter afrenset med håndværktøj som skelske og spade, og det fremkomne profil 

indtegnet i 1:20 på den førnævnte tegning, der er af vandfast tegnefolie i A-3 format. (Jvf. tegning 1/1 i sagen). 

Fladen foran dette sted, hvor sporet havde ført ind til skuret afrensede vi samtidigt med den lille 3 tons medbragte 

gravemaskine og håndskovle. 

I fladen fremkom lidt jordfaste sten, som blev indtegnet på planen, idet de meget vel kan være sten med oprindelig 

tilhørsforhold til højkonstruktionen. 

 

  
 

Herover: Det østlige parti af højen afrenses. 

Og under: Det lille profil ved den østlige højfod. 
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Som allerede nævnt i indledningen indikerer profilet, at højen har haft en røselignende opbygning eller alternativt har 

været dækket af et kraftigt stentæppe bestående af mindre og mellemstore sten af størrelser som de ses her ovenfor på 

arbejdsfotoet af stedet. 

De øvre sten både her og på den øvrige højoverflade er mere løstliggende og kan selvfølgelig have at gøre med de 

”forstyrrelser og udgravninger” der tydeligvis er foretaget i den centrale del af højen i ældre tid, men de dybereliggende 

er jordfaste og originale, hvilket kunne tyde på en tolkning i denne retning. 

Bemærk i øvrigt på billedet herover, hvor tydeligt den afgravede og flade højtop fremstår over den rensede væg fra 

niveauet over den udlagte landmålerstok! 

 
Det skal her bemærkes, at området øst og nordøst for højen i og omkring træerne i skellet ud til marken igennem en 

længere årrække må have fungeret som ”losseplads” for et af de nærliggende huse! 

Her fandtes et meget stort ”udsmid” fra nyere tid bestående af plastic, metal, glas, flasker, dåser, sølvpapir, batterier, 

tuber samt sten og murbrokker etc. Så meget, at vi til sidst havde samlet/frasorteret en temmelig stor bunke med sådant 

materiale! 

 

  
I dette område mod øst, hvor gravemaskinen her ses, fandtes store mængder moderne husaffald m.v. 

 
Da registrerings- og oprydningsarbejdet var tilendebragt kunne vi begynde arbejdet med at udlægge et signallag 

bestående af 0,8 grus i de berørte og afrensede områder. 

Herefter blev der over dette signallag udlagt rent harpet muld således, at højens østlige højfod igen fik et mere afrundet 

forløb. 

Disse materialer blev leveret og tilkørt af godsets personale efterhånden som vi fik behov, hvilket var meget 

behjælpeligt, idet plads- og tilkørselsforholdende på markvejen var ret trange. 

 

I området ved skellet umiddelbart øst for højen og ”indkørslen” til skuret lå to større sten ligesom lidt skubbet til side. 

Stenene lå på vestsiden af skellet/det levende hegn, hvilket ville være lidt ulogisk, hvis de var kommet ned fra marken 

mod øst. 

Da vi med gravemaskinen forsigtigt rensede fladen ind mod skuret, var der to mørkere skygger i fladen i højperiferien 

på dette sted. Dvs. i området mellem stenene og højen. Vi tolkede de to mørkere partier som fyldskifter/stenspor, men 

gravede selvfølgelig ikke ned i disse. Derfor valgte vi ikke at flytte stenene fra fortidsmindet, men i stedet lægge dem på 

disse to steder efter at signalgruset var udlagt! 

Disse to sten kan teoretisk have indgået som randsten e.lign i denne østlige del af højen, og det kan tilføjes, at der 

forefindes lignende delvis synlige sten flere andre steder ved højperiferien af fortidsmindet. 
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Laget af signalgrus udlægges, og derover påføres et lag ren muld. - Bemærk de to nævnte større sten. 

 

 

 
Stedet set fra skovvejen (syd) efter udlægningen af muldlaget (jvf. billede side 5 øverst tv.). 
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5. Tegningsmateriale 

Som nævnt foreligger én tegning i A3 format på vandfast tegnefolie. (tegning 1/1) 

På tegningen er anført lidt oplysninger fra lokaliteten, som kan ses herunder. 

 

Bemærk: at situationsplanen midt på tegningen er i størrelsesforholdet 1:100, mens profiltegningen som 

altid er i 1:20. 

 

Ved Lag 1 står: 

Forstyrret ”stentæppe” – opfyldt med humøs muld. (Stenrøse med skovmuld). 

 

Lag 2: 

Gulbrun homogen sandet råjord. - Højfyld. – Overlejret af ”Røsefasen” – lagene er skarpt adskilte! 
 

 
 

 

 

Næstved i februar 2015. 

Henrik Høier. 


