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Rapport over reetableringsarbejde udført ved det fredede 

fortidsminde med fredningsnummer 4328:7  

i Fanefjord Skov, Møn. 

 

Foretaget tirsdag d. 4 marts 2014. 
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Ejerlav: Hovedgårdstaksten, Fanefjord. 

 

Musealt ansvarsområde: Museum Sydøstdanmark. 

 

 
Det berørte nordøstlige parti af højen – set fra højens top. 

 
Arbejdet blev udført af: 
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Nørregade 4. 

4600 Køge. 
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Indhold: 

1. Indledning.    Side 3. 

2. Årsag til restaureringsarbejdet på lokaliteten.  Side 4. 

3. Deltagere.    Side 5. 

4. Reetableringsarbejdet.   Side 5. 

5. Arkæologiske iagttagelser.   Side 7. 

 

Tegningsmateriale:  

På tegning 1/1 findes en skitse over stedet samt en lille profiltegning i 1:20 af det korte profilstykke ind i den 

nordøstlige del af højen, hvor PVC-røret var gravet ind. 

 

--- 

Denne rapport omhandler det reetableringsarbejde, der blev udført ved lokaliteten d. 4 marts 2014. 
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1. Indledning. 

Fortidsmindet er beliggende lige bag Fanefjord Skovpavillion i den vestlige del af Fanefjord Skov på Møn, der i øvrigt 

rummer omkring 16 sådanne større eller mindre gravhøje, der formodentligt rent dateringsmæssigt er opført i 

bronzealderen. 

Der foreligger ikke umiddelbart oplysninger om evt. undersøgelse eller udgravning af fortidsmindet 4328:7, og højens 

centrale begravelser m.v. kan udmærket være ret ubeskadigede! 

Derimod nævnes i databasen ”Fund & Fortidsminder”, at randstenene ”synes bortgravne” i ældre tid. 

Højens mål er angivet som ca. 2 x 10 meter, men diameteren er snarere omkring 20 meter, hvilket tydeligt kunne 

dokumenteres i forbindelse med denne reetableringsopgave! (I én af de gamle beskrivelser opgives diameteren i øvrigt 

til 46´, hvilket svarer til omkring 14,5 meter). 

 

 

Lokalitetens placering angivet med gul prik omtrent midt i kortudsnittene. © KMS. 
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2. Årsag til restaureringsarbejdet på lokaliteten. 

I forbindelse med det periodiske tilsyn med fortidsmindet foretaget d. 27. februar 2012 blev der registreret flere 

overtrædelser af bl.a. højens to-meterzone bl.a. deponering af hugstaffald samt et plankeværk, en større gastank og et gl. 

drivhusfundament der gik ind i to-meterzonen.  

- Men værst var nok tilstedeværelsen af et orange PVC-rør der stak lodret op af højlegemet i højens nordøstlige del et 

par meter inde i højsiden. Præcis hvilken funktion røret havde, og fra hvilken vinkel det førte ind i højen, kunne ikke 

umiddelbart erkendes. 

Foran røret lå en 60x60cm grå betonflise. 

Vores primære opgave gik ud på at fjerne PVC-røret - de øvrige forhold blev ordnet på anden vis. 

 

  

 

  
Fire arbejdsfotos taget om morgenen d. 4/3 2014 visende forholdene ved højens nordøstlige parti. 
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3. Deltagere. 

 

Reetableringsarbejder af karakter som eksempelvis disse ved Fanefjord Skov udføres landsdækkende af Museum 

Sydøstdanmark. 

Forholdet skyldes, at dette museum 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 eksempelvis her ved Fanefjord 

Skov. 

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. 

Landmålerarbejdet blev udført af landmåler Bo Jensen fra landmålerfirmaet DKS, Roskilde. 

Kontaktperson til ”ejerlavet” var skovfoged Jens Hansen, der i øvrigt også var til stede det meste af arbejdsdagen. 

Endnu en skovfoged tilknyttet stedet var også på besøg op ad formiddagen. 

 

 

4. Reetableringsarbejdet. 

 
Med en lille tre tons minigraver på bælter påmonteret en smal 30cm skovl begyndte vi forsigtigt at grave ned ved PVC-

røret. 

Det viste sig straks, at røret gik ca. 60cm ned og derefter mod nord. Lidt i denne retning ”knækkede” det i to stk. 45 

graders bøjninger i nordøstlig retning, for herefter at gå vinkelret ind i Skovpavillionen. 

Det viste sig (og blev oplyst) at røret var et udluftningsrør tilhørende en fedtudskiller til pavillionens køkken! 

Røret blev ledsaget af et kabel (ej anvendt) samt et rødt afmærkningsbånd. 

Ved afslutningen af selve røret inde i bunden af højsiden gik røret omtrent 60cm i dybden, mens det resten af forløbet 

ind mod bygningen lå i ca. 40cm´s dybde. 

 

  
Der graves ned ved PVC-røret og røret forfølges mod nordøst og øst. 

 



4328:7. Fanefjord Skov – Vestmøn. 

6 

 

  
Rørforløbet frilægges i retning ind mod skovpavillionen. 

 
Herefter kunne vi forsigtigt optage røret således at elementerne kunne genanvendes og udluftningen blev således 

genetableret godt een meter på den anden (østlige) side af plankeværksflugten. 

I alt blev det lodrette udluftningsrør herved flyttet ca. 7 meter i forhold til placeringen inde i højfoden, hvorved det nu 

forefindes i en god afstand fra fortidsmindets to-meterzone. 

Den opståede rende blev nøje undersøgt for arkæologisk interessante vidnesbyrd – og skulle vise sig at være ret 

interessant, hvad angår det parti der gik ind i højfoden. (Jvf. afsnit 5 næste side). 

 

  
Udluftningsrøret i sin nye placering. 

 

Da røret var flyttet og renden arkæologisk undersøgt kunne vi opfylde den med rent 0,8cm grus som ”signallag” og 

herover lægge lidt muld som afslutningsvis blev udlignet og revet med håndkraft. 

Der blev fra lodsejers side vist stor interesse i at få defineret forløbet af højfodens placering, så undertegnede afsatte 

med gul/hvide markeringspinde dette forløb på primært højens østlige side, så ingen kunne være i tvivl om, hvorfra to-

meterzonen skulle udmåles! 

Det tilvejebragte ”affald” som ses på billedet herover til venstre tog vi med fra lokaliteten, da arbejdet var afsluttet! 

 

Jeg lavede en arbejdsskitse af forholdene på en tegning af vandfast tegnefolie i størrelsesforholdet 1:100 benævnt 

tegning 1/1.  

Desuden findes på samme tegning en lille profiltegning af det korte profil ind i højfoden (i størrelsesforholdet 1:20). 

Denne er indscannet og vedlægges sagen. 

Afslutningsvis blev forholdene på lokaliteten indmålt med GPS af landmåler Bo Jensen. 
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5. Arkæologiske iagttagelser.  

 
Selv om røret kun var gravet forholdsvis kort ind i selve højlegemet i højens nordøstlige side, skulle partiet vise sig at 

indeholde ganske interessante detaljer. 

Det meste af forløbet gik som nævnt ikke dybere i skovbunden end ca. 40cm og nåede ikke igennem 

skovbunden/muldlaget. Dette var i øvrigt ret forurenet med moderne ”genstande” som eksempelvis gamle glasskår, 

keramik, fajance, metalstykker o. lign. 

Men det lille stykke der fra højfoden gik ind i den nederste del af højlegemet skulle vise sig at være ret informativt og 

viser med al tydelighed, at det er særdeles vigtigt, at sådant arbejde udføres af fagfolk med indsigt i disse 

højkonstruktioner, således at værdifuld arkæologisk viden ikke overses. 

Her kunne vi nemlig i den afrensede profil - indenfor et kort parti på blot ca. 80cm - ganske tydeligt registrere den 

yderste/nederste del af højsiden – og dermed samtidigt og entydigt den meget ”efterlyste” højfod. 

 

N.B. Der blev ikke påtruffet nogen form for arkæologisk genstandsmateriale ved reetableringsarbejdet. 

 

 
 

Dette korte afrensede parti viser tydeligt den nederste del af højsiden/-foden. 

  - Og dermed også tillige grænsen - hvorfra to-meterzonen skal måles. 
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På tegning 1/1 er anført lidt informationer, hvor de tilhørende den lille profiltegning er de vigtigste. 

 

Vedr. det korte profilstykke i 1:20: 

 

Lag 1. 

Frisk humøs lidt leret muld med mange mindre rødder! 

Ret omrodet mod nord med bl.a. glasskår, glaseret moderne keramik osv. 

 

Lag 2. 

Brungul sandet ler med lidt enkelte småsten. (Og en del dyregange). 

= Original højfyld. 

 

 

- 

 

I øvrigt er på tegningen anført: 

 

N.B. Røret viste sig at være et ”udluftningsrør” til en fedtudskiller. 

Der løb et kabel over røret (uudnyttet kabel) – det hele overdækket med rødt 10cm bredt bånd. 

 

Nu er røret flyttet ca. 7 meter mod NØ – og 1 meter på den anden side af plankeværksflugten. 

 

Underskrevet H. H. d. 4/3 – 14. 

 

 

 

 

Køge d. 19. marts 2014. 

Henrik Høier. 


