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Rapport over reetableringsarbejde udført ved  
 

gravhøj og jorddige i Grønnenæs Skov. 

 

Foretaget i perioden 3 til 4. december 2014. 

 
Stednavn: Grønnenæs Skov. 
Matr. nr. 1h. 

Torup Sogn. 
Halsnæs Kommune. 

Sted nr. 010509:44 

Fredningsnummer: 2726:8. 

Musealt Ansvarsområde: Museum Nordsjælland. 

Ejer: Naturstyrelsen. 

 

 
Lokaliteten set fra sydvest d. 29/10 2013. 

 
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 6. 

 

 

 

Tegningsmateriale:  

Der foreligger en situationsplan udført af Emil Winter Struve på baggrund af de udførte GPS-opmålinger. 

 

 

--- 

 

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

Fortidsmindet 2726:8 er en gravhøj beliggende i den sydøstlige del af Grønnenæs Skov ca. 450 meter syd for 

Amtsvejen (16) mellem Hundested og Frederiksværk og ca. 600 meter fra den nuværende strandlinie. 

Højen er beskrevet som 11 meter i diameter og 1,5 meter høj, og højens topografiske placering her på sydsiden af 

Halsnæs er ret iøjnefaldende. 

Højen ligger ca. på kote 5-6 meter over D.N.N., hvorfra terrænet falder mod øst og er ret fladt ned mod bredden og 

indsejlingen til Roskilde Fjord, og der har givetvis været en vid udsigt herfra i forhistorisk tid. - Og omvendt har højen 

sandsynligvis også kunnet ses langvejs fra, når man færdedes på fjorden. 

På sydsiden af højen er der i ældre tid foretaget en større afgravning af skråningen, hvorved denne del af højen er blevet 

noget forstyrret. 

 

 

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

 

 

 
På højdekortet her ses tydeligt gravhøjens markante terrænmæssige placering. © GST. 
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2. Årsag til reetableringsarbejdet på lokaliteten. 

I forbindelse med maskin- og borearbejder i skovens sydlige del, var der opstået køreskader i højfodens nordlige side 

samt i det øst-/vestgående jorddige der forefindes umiddelbart nord for højen. 

”Synderen” - en meget stor, bred og kraftig skovmaskine med påmonteret boreudstyr - var stadig tilstede tæt ved 

lokaliteten, da undertegnede besigtigede stedet i slutningen af oktober 2013. 

 

 
Den store maskine arb. lidt længere mod sydøst ved besigtigelsen. 

 

Skovvejen passerer gennem en åbning i jorddiget på dette sted, men pga. et større træstød i den vestlige ende af diget, 

var den brede maskine kommet for langt mod øst og havde derved foretaget køreskader på den østlige side af gærdet 

samt fortidsmindets nordlige højfod. 

 

 
Skovvejen set fra øst hvor den passerer forbi højen og jorddiget. 

Højen ses lige fremme – diget skimtes mod højre. 

 

 



KNV 00136. Grønnenæs Skov. 

Fredningsnummer: 2726:8. 

5 

 

 
Forløbet set fra vest. 

Til højre i billedet (syd) gravhøjen og ligefremme midt i billedet – 

det beskadigede jorddige. 

 

 

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. 

 
Gik ud på at udbedre beskadigelserne på både gravhøjen og jorddiget. 

Søren Agerlund Rasmussen havde på forhånd sørget for, at de nødvendige materialer var blevet kørt ind til stedet. 

Vi bruger til sådanne sager 0,8 betongrus som såkaldt signallag, der altid efterfølgende vil kunne påvises som et tilført 

lag for eftertiden, og på den måde indikere til hvilket niveau/område det pågældende fortidsminde har været ”berørt”! 

Derudover anvendes ren harpet muld til brug for den afsluttende overflade. Dette skyldes, at man så eksempelvis ikke 

tilfører fortidsmindet ”forurenet” muld, som hvis det eksempelvis var taget på en nærliggende mark, hvor mulden så 

teoretisk kunne indeholde materiale fra ældre såvel som yngre tidsperioder. 

 

  
Ren harpet muldjord og grus var leveret og kørt fint frem til lokaliteten. 

 

Vi startede med at lempe de indkørte materialer lidt til side. 

Derefter begyndte Jørgen Westphal forsigtigt at afrense fladen på den nordlige side af gravhøjen ud mod skovvejen og 

jorddiget i de områder, hvor begge anlæg var blevet beskadiget. 

Til dette arbejde anvendtes en lille 2 tons gravemaskine på bælter påmonteret en planérskovl/rabatskovl.  

Herved fremkom et smalt profil op mod den nordlige højfod, som jeg afrensede lidt bedre med håndværktøj. 

Vi var dog ikke tilstrækkeligt langt inde i selve højlegemet til at kunne registrere nogle konstruktionsmæssige detaljer. 

Det var selvfølgelig blot de berørte partier der blev afrenset, og fladerne blev skrabet ned med spade og graveske 

(skelske). 

Man må erindre sig, at dette lave område af højen nok primært består af nedskredet jord med lidt recente muldlag 

bestående af omdannet løvfald m.v. øverst. 

I min notatbog har jeg noteret følgende om det afrensede parti ved højfoden: 

 

Det afrensede ”profil” i højens nordlige side er ca. 6 meter langt og 60cm på det højeste sted (på midten). 

Muldlaget består af brun homogen sandet muld – ingen stratigrafi eller spor efter tørveopbygning e.lign. 

I bunden sporadisk kontakt til opr. anlæggelsesflade/råjord = gulbrunt sandet grus. 
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Det korte afrensede parti af den nordlige højfod. 

 

Tilsvarende blev jorddigets afslutning øst for højen afrenset og fotograferet. 

Muldlaget her var faktisk påfaldende løst, skønt diget iflg. oplysninger fra bl.a. Carsten Carstensen i lighed med 

stengærdet i skovkanten umiddelbart mod syd sandsynligvis er gammelt! 

Mulden i diget består af ret løs brun let sandet og homogen muld, men i det dybeste fremrensede niveau ses dog et par 

områder med indblanding af gulbrunt undergrundsmateriale – lig det der ovenfor er beskrevet dybest ved højfoden. 

 

 
Gavlen af det afrensede jorddige øst for gravhøjen.
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For den modstående vestlige del af jorddigets vedkommende var dette meget mere lavt og udflydende og desuden som 

nævnt forstyrret af en større træstub. 

Denne træstub fjernedes stille og roligt med gravemaskinen. 

 

 
Den modstående vestlige afslutning af jorddiget, efter at træstubben var fjernet og lagt til side. 

 

 

 
Bemærk her med reliefkortet som baggrund, hvordan forløbet af det gamle jorddige går øst/vest i skoven – 

fra matrikelhjørnet mod sydøst og frem til markvejen mod vest. © GST. 
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Herefter udlagde vi et lag ren 0,8 grus på fladen og påbegyndte reetableringen med muld af selve højens afslutning mod 

nord samt de to ender af det øst-/vestgående jorddige! 

Som det fremgår af billederne herunder er enderne af diget nu fint afrundede som før, og skovvejen passerer igen 

gennem området! 

 

  
Arealet efter udlægning af grus som signallag! 

På billedet til venstre ses Carsten Carstensen ved jorddiget! 

 

 

  
Området efter den afsluttende opbygning med muldjord. 
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Situationen ved lokaliteten efter arbejdets færdiggørelse. 

 

 

Næstved i februar 2015. 

Henrik Høier. 


