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Rapport over reetableringsarbejde udført ved de to fredede 

fortidsminder: 3707:25 & 3707:26 - beliggende øst for Gram By. 

 

Foretaget i perioden 20. til 22. maj 2014. 

 
Museets Journal nr.: KNV 00003 - Nustrup. 

To tætliggende gravhøje – begge kaldet Nustrup. 
Matr. nr. 216 af Skibelund. 

Nustrup Sogn. 
Haderslev Kommune. 

Sted numre 200206:135 &: 136. 

Fredningsnumre: 3707:25 &:26 

Musealt ansvarsområde: Museum Sønderjylland. 

 

Lodsejer: Klaus Lytzen Hansen. 

Vråvej 1. 6630 Rødding. 

 

  
De to høje set fra øst d. 20. maj 2014. 

Til venstre den største af højene 3707:25 og til højre den lidt lavere 3707:26. 

 

Arbejdet blev udført af: 

 

Restaureringsenheden. 

Museum Sydøstdanmark. 

Nørregade 4. 

4600 Køge. 

www.museerne.dk
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Indhold: 

1. Indledning og årsag til reetableringsarbejdet på lokaliteten Side 3. 

2. Deltagere     Side 4. 

3. Reetableringsarbejdet    Side 5. 

4. Tegning 1/1     Side 9. 

 

 

Tegningsmateriale: 

 

Der foreligger i sagen én håndtegning i størrelsesforholdet 1:20 i A-3 format på vandfast tegnefolie af det 

lille profil i vestsiden af 3707:26. 

(Jf. afsnit 4). – Signeret H. H. d. 21/5 2014. 

 

Samt digitale opmålinger af de to høje v. E. Winter Struve. 

 

 

--- 

 

Denne rapport omhandler det reetableringsarbejde, der blev udført ved lokaliteten i maj måned 2014. 
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1. Indledning og årsag til reetableringsarbejdet på lokaliteten. 

De to høje er beliggende i det sønderjyske område ca. 8,5km øst for centrum af Gram By, mellem denne og 

Øster Lindet. 

Ingen af de to høje tyder på tidligere at være undersøgt eller udgravet, og må derfor anses for at indeholde 

urørte begravelser – formodentlig fra bronzealderen! 

 

 
Lokaliteten markeret med gul prik på kortudsnittet! © GST. 

 

Gravhøjen 3707:25 er i de ældre optegnelser beskrevet som en gravhøj på ca. 16 meter i diameter og ca. 3 

meter i højden. Højen har stejle sider og betegnes i øvrigt som ret velbevaret. I sider og top omtales mindre 

sænkninger. 

I forbindelse med de periodiske tilsyn af de fredede fortidsminder blev der i 2012 konstateret kraftige 

kreaturskader på fortidsmindet (nedslidningsskader). 

Ved en besigtigelse af lokaliteten d. 15/11 2012 af undertegnede og personale fra Kulturstyrelsen m.fl. blev 

højen beskrevet som fremstående med betydelige dyreslidskader pga. mgl. hegning. Højens overflade var på 

dette tidspunkt pga. slid meget eksponeret og fri for vegetation. 

Enkelte steder kunne iagttages frilagte sten, der givetvis har indgået som komponenter i højens konstruktion. 

 

Ca. 208 meter østsydøst for 3707:25 ligger en tilsvarende høj med fredningsnummer 3707:26. 

Denne er registreret som en gravhøj på ca. 11 meter i diameter og 2,8 meter i højden. 

Siderne noget afgravede i gammel tid og dermed lidt ujævne. Fra toppen omtales en lidt flad sænkning mod 

øst! 

Som ved den foregående blev højen ved besigtigelsen medio november 2012 fundet med betydelige 

slidskader pga. mgl. frahegning! 

Højoverfladen var lig forholdende ved 3707:25 og især på højens øst- og vestlige sider kunne ses 

løstliggende mindre til mellemstore sten, der formodentligt tilhører et stentæppe e.lign., der sandsynligvis 

oprindeligt har dækket højens overflade, eller på anden vis indgået i selve højkonstruktionen! 
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Når man færdes i området i dag formemmer man tydeligt, at det er et lavtliggende terræn. (Se kortudsnit 

nedenfor). 

Det giver nærmest indtryk af at være et gammelt nu drænet og opdyrket moseområde, der mod nord falder 

yderligere ned mod Gram Å. 

Hvis man ser på det ældre Lave Målebordsblad herunder, ses det tydeligt, at højene ligger på et svagt 

forhøjet terræn, der givetvis har været en tør bakkeø eller plateau på anlæggelsestidspunktet i Bronzealderen. 

 

  
Lokaliteten vist med det Lave Målebordsblad som baggrund! © GST. 

Med gul prik midt i billedet 3707:25.  

– Og lidt sydøst herfor med sort cirkel 3707:26. 

Bemærk også, at der findes en tredje tætliggende tilsvarende høj (3707:16) lidt sydvest for 3707:25 – 

samt at det omgivende terræn er angivet som ”fugtig eng”! 

 

 

2. Deltagere. 

 
Reetableringsarbejder af karakter som eksempelvis denne ved Gram 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. 

I forbindelse med arbejdet ved de to gravhøje deltog restaureringsspecialist Jacob Noe Bovin fra firmaet 

Morsø Skov og Naturservice, Møn – samt museumsinspektør og restaureringsarkæolog Henrik Høier fra 

Museum Sydøstdanmark. 

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

Struve. 
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3. Reetableringsarbejdet. 

 
Indledtes med at de to gravhøje og de beskrevne slidskader m.v. indmåltes med GPS. 

De nedslidte områder var, skønt lidt nu genetableret vegetation, stadig let erkendelige i form af huller og 

afskrabede kanter eller skråninger. Dette forhold forstærkedes af, at de omtalte partier flere steder var mere 

gullige og vegetationen der ikke speciel kraftig eller nærmest ikke tilstede. 

 

 
Slidskader på 3707:25. Set fra vest. 

 

 
Parti med slidskader på 3707:26. Set fra syd. 
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Først arbejdede vi ved den største af de to høje – 3707:25. 

Her indmåltes først selve højens periferi og derefter de nedslidte områder. De mest nedslidte partier findes 

indenfor de røde indramninger på de tilhørende digitale tegninger! 

Vi kunne derefter pålægge et lag rent 0,8 grus som signallag i de slidte partier og derefter dække områderne 

med ren harpet muld! 

Lodsejer Klaus Lytzen Hansen havde fint sørget for, at materialerne på forhånd var kørt ud til højene. 

 

  
 

  
Arbejdsbilleder fra arbejdet ved 3707:25. 
 

 

Da vi var færdige ved 3707:25 flyttede vi maskiner og ikke forbrugte materialer mod øst til ”nabohøjen” 

3707:26. 

Denne høj havde flere dybtgående huller og nedslidte partier, og flere steder på gravhøjen lå mindre til 

mellemstore eksponerede sten, som tydeligvis var fremkommet ved kreaturenes nedslidning af selve højens 

jordoverflade. Højen blev opmålt og reetableret som beskrevet ved 3707:25. 

Dog blev der her forud for dette reetableringsarbejde foretaget et mindre snit i den vestlige del af 3707:26. 

(Se næste side). 
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Eksempler på nedslidte partier med eksponerede sten på den vestlige halvdel af 3707:26. 

 

På den vestlige del af 3707:26 var der et område, hvor der ved en skarp øst-/vestgående nedslidningskant 

nærmest allerede var etableret en mindre profilvæg (Se fotos herover). 

På dette sted afrensede jeg ”væggen” og etablerede her et lille profil ind i højsiden for om muligt se, hvad der 

måtte findes under tørven og den øverstliggende muldhorisont. Dette for at evt. bedre kunne forstå højens 

ydre opbygning, hvilket var af betydelig interesse i forhold til reetableringsarbejdet! 

Skønt der kun etableredes en ganske lille vinkelret profil gående ind i højen i retning vest/øst der lidt inde 

knækkede i 90 grader mod syd, var det ret informativt, hvad der fremgik af dette! 

På den tilhørende plan af højen er med grøn indramning markeret det område hvori profilet blev lavet. 

Under den øverste og mørke højoverflade (lag 1.) ses tydeligt, at selve højfylden består af lysere mere gruset 

materiale! (Lag 2). I Lag 1 ses øverst mod øst enkelte steder mulige tørvelagsstrukturer (lag 3). – (Tallene for 

lagene relaterer til tegning 1/1). 

Inde i selve fylden/højmaterialet (Lag 2) ses tydeligt begyndelsen på en meget stenholdig højkerne, der 

udmærket kan være et massivt stentæppe eller røseopbygning, der omslutter den primære centralgrav. Se 

også arbejdsfotos herunder. 

- 

Da registreringsarbejdet ved profilet var tilendebragt, blev partiet forsynet med et signallag bestående af 0,8 

grus lig de øvrige reparationer på højenes overfladepartier. 

Ovenpå signallaget blev tilbagelagt de løstliggende sten, der blev fundet i forbindelse med arbejdet i dette 

område, således at ingen af de eksponerede sten blev fjernet fra højen, hvor de under alle omstændigheder 

oprindeligt har været elementer i højens opbygning/konstruktion! 

 

  
Det omtalte profil set fra henholdsvis syd og sydvest. 
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Arbejdsbilleder fra arbejdet med det lille profil i 3707:26.
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4. Tegning 1/1. 

 

 
 
Det lille profil på tegning 1/1. 

Beskrivelsesteksten renskrevet og indsat på næste side. 
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Oplysninger på tegning 1/1. 

 
Lag 1.  

Meget sandet og broget ”tørvejord”! 

Løst at grave i – dvs. også helt stenfrit. 

Flere steder ses lyse partier. 

Mørkest i de øvre ca. 20cm. 

 

Lag 2. 

Lysere mere grusede områder. 

 

Lag 3. 

Striationer der sandsynligvis er tørv. 

 

 

Mod øst ses begyndelsen på en massiv stenpakning! 

Meget tænkeligt stentæppet (den vestlige del) over centralgraven? 

 

 

 

 

Næstved i januar 2015. 

Henrik Høier. 


