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Re-etablering-beretning   KNV00022 

RISHØJ. Fredn. Nr. 3124:3. Stednr. 03.07.13.18.  

Højen fra syd, efter re-etablingen. 

Efter anmodning fra Museum Sydøstdanmark, deltog undertegnede som tilsynsførende arkæolog, ved re-

etableringsarbejdet på gravhøjen, i dagene 14.10-15.10-16.10 og 17.10 2013.  

Ved arbejdet deltog desuden entreprenør Jacob Noe Bovin og landmåler Bo Jensen. Fra Kulturstyrelsen 

deltog periodevis arkæolog Lars Bjarke Christensen.  

Tilstand før re-etableringen. 

Gravhøjen ligger i privat have og er blevet inddraget som en slags ”haveanlæg”. Mod syd er der etableret 

en terrasse gravet ind i foden af selve gravhøjen. Terrassen består af et fliselag i bunden, omkranset af en 

nyere opbygget mur af røde teglsten i en meters højde, stående på et solidt betonfundament. Det røde 

murværk fortsætter imod øst, med en trappe af samme slags røde mursten op til et højere niveau ved 

højens østside.  Dette højere niveau består af et ca. 30 cm pålagt jodfyld, som strækker sig rundt omkring 

gravhøjen imod både øst og nord. Nogle gravede huller tæt ved højfoden i sydøst, viste klart at det drejer 
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sig om et recent fyldlag. En større bunke af dette fyldlag med recent materiale fandtes på højens nordside, 

hvor en trappe var indbygget. 

Inde i terrassen mod syd fandtes dybt nedgravet, et vandforsyningsanlæg med måler, hvorfra 

vandledninger af nyere dato (2002-2003), ledte ind til en beboelse imod øst.  Andre vandledninger førte i 

modsat retning op til udhuse imod vest.  

Langs højens vestside var der opsat et ca. 13 meter langt og ca. 1 m højt plankeværk af nedgravede 

tætstillede stolper, der indgreb i højfoden. Langs med højens vestlige side var anlagt en flisegang i ca. 2 

meters bredde.  Her langs med vest- og sydvestsiden var anbragt 3 lamper tæt ved gravhøjen, med 

tilhørende nedgravede kabler. 

En trappe af betonfliser var anlagt i højens sydvestside fra højfoden og til højtoppen, tæt ved 

fredningsstenen af granit med indhugget FM og kongekrone, som markerer et fredet fortidsminde. Mod 

sydøst fandtes en langstrakt nedgravning fra en tidligere fjernet trappe. 
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Set fra sydvest    Set fra syd 

    
Set fra sydøst    Set fra nord 

   
Hegn og trappe i sydvest   Fra højtoppen med FM sten set imod syd 
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Arbejdets udførsel 

I dagene forinden arbejdets opstart, var en medarbejder i Kulturstyrelsen blevet alvorligt truet af ejeren til 

ejendommen, hvorpå gravhøjen findes. Ejeren var nøje informeret om hvilken dag og hvilket tidspunkt 

arbejdsholdet ville påbegynde re-etableringsarbejdet. Alle deltagere mødte tirsdag d. 14.10 kl. 8,00 men 

blev af ejeren hindret adgang. Herefter blev politiet tilkaldt, og arbejdsholdet kunne herefter gå i gang med 

arbejdet.  

Indledningsvis blev højen opmålt med GPS/totalstation. En tegning og beskrivelse af tilstanden blev udført 

på stedet, inden det fysiske arbejde udførtes.  

En aftale med ejeren blev, at fliser, stolper, betonfundament m.m. kunne henlægges bort fra gravhøjen ved 

murværket i ejendommens skel imod øst. Herefter var det ejerens forpligtelse at fjerne materialet. 
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Henstilling af affald ved skel   Optagning af fliser i terrasse 

Flisematerialet omkring højfoden i vest blev fjernet med maskine og håndkraft og materialet var ret 

omfattende. Også det 13 meter lange plankeværk blev fjernet, delvist med maskine-og håndkraft.  

I forbindelse med fjernelse af vand og el-ledninger forsøgtes det forgæves at få ejerens oplysninger om 

disse ledningers placering. Ved efterlysning hos el-og vandværk, kunne der heller ikke findes oplysninger 

om dette, hvorfor det måtte formodes, at ledningerne måtte være anlagt uden godkendelse fra rette 

myndighed. Vi sørgede dog for, at lukke af for vandet inden ledningerne og den dybt nedgravede brønd 

blevet gravet op, hvorefter en rekvireret VVS installatør forbandt en ledning over jorden således, at 

nabohuset efterfølgende kunne tappe vand. Herefter er det ejerens forpligtelse at sørge for en, af 

myndighederne godkendt vandledning til nabohuset.   

På samme måde fjernedes de ned gravede el-ledninger som forbandt 3 lysstandere i højfoden og til 

udhusene. Her påtog ejeren selv at afsikre strømføringen,(han er selv elektriker). Hverken el-eller 

vandledninger var anlagt i anbefalet dybde, lige som der heller ikke var lagt advarselsbånd på disse.  

   
Opgravning af vand-og el-ledninger ved højens vestside. 

Det ca. 13 meter lange stolpehegn som blev fjernet, støttede højfoden som på dette sted var delvist 

bortgravet. Det øverste lag af højfyld bag hegnet bestod af recent fyldmateriale, som blev fjernet samtidig 
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med jordbunken imod nordvest. Fylden indeholdt materiale af nyere dato, max. 10 år gammelt som f.eks. 

plastposer, urtepottedele og jerngenstande.  

    
Fjernelse af flisegang og stolpehegn  Fjernelse af recent jordbunke i nord 

En strækning af 5 meter i denne profil imod vest, blev tegnet og opmålt. Der blev ikke gravet helt til 

undergrund, hvilket ikke var nødvendigt for re-etableringsarbejdet. Nederst i profilen dokumenteredes et 

ca. 40 cm tykt lag af kompakt original højfyld, som tydeligt viste en skarp afgravning i nyere tid. Se vedlagte 

tegning af vestprofil. Tegningen udførtes ud fra en vandret linje med niveau 0,40 m over fixpunkt på top af 

nyt murværk ved højens sydøstside. Samme fixpunkt anvendtes til opmåling og tegning af højprofilen imod 

syd således, at vandret linje på tegningerne ligger i samme niveau. 

   
Vestprofilen afrenset   Vestprofil 

 

Det krævede et større gravearbejde at fjerne brønden i terrassen imod syd, ligesom at fjerne et støbt 

fundament for terrassens murværk. En coladåse i bunden af betonfundamentet vidnede om, at dette var 

anlagt for nyligt. Den dybe nedgravning på dette sted, gav anledning til at dokumentere en 4 meter lang 

profil med synlig original højfod og undergrund (se tegning).  
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Opgravning af brønden i syd.   Coladåse under fundament i syd. 

 

   
Vandledning med datomærke.(23.8.2002, kl. 8,29). Retablering af trappe imod sydøst. 

   
Markering af den oprindelige højfod i øst.   Afrenset sydprofil. 
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Efter arkæologisk dokumentation blev terrassen tildækket med signallag af gult grus samt et lag harpet 

muld for oven.  

Trappen på højen imod sydvest blev fjernet og den opståede rende blev på dette sted retableret med 

signallag af gult grus og harpet muld for oven. På samme måde udbedredes renden fra den tidligere 

fjernede trappe i højens østlige side. Højfoden imod vest blev genskabt ligeledes med signallag og muld. 

Samtlige steder hvor der anvendtes tilført muldlag, blev der tilsået med græsfrø. 

For at markere gravhøjens oprindelige fod, blev der i den recente terrænændring imod øst og nord 

markeret en ca. 30 cm dyb rende.  

Under hele arbejdets forløb, dokumenteredes med fotos. 

 

Vestprofil. 
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  Svend Illum Hansen november 2013   
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