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   For hele området gælder at: 

Sten og jorddiger i og omkring skovene er fredet efter 

Museumslovens § 29 a.  

Ledstolpesten, som står alene eller i forbindelse med digerne, 

skal betragtes som fortidsminder. 

Der findes uden tvivl flere, mindre jorddiger i skovene, end der 

er indtegnet på skovkortene med digesignatur. Vær opmærksom 

på, at selv små jorddiger som regel er overordentlig kultur-

historisk interessante. Indberet fund af diger til driftsområdet, så 

de kan blive indtegnet på skovkortene. 

I området findes der formentlig et større eller mindre antal  

vejkister/stenkister. Disse er langt fra blevet systematisk 

registreret. Vejkisterne/stenkisterne bør alle betragtes som 

fredede fortidsminder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortidsminder bør holdes synlige og ikke yderligere 

gennembrydes. 

   
 

 

   201 - GRØNNEHAVE SKOV 3.04.07 – Nykøbing S sogn. 

41 2824:91 55 Høj. 0,5 x 11 m. Den V-lige halvdel bortgravet. 

Græsklædt med en enkelt gammel bøg og et par unge elme.  

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

 

42 2824:83 56 Høj. 1.0 x 10 m. Hen over V-lig højfod et N-S-gående jorddige. 

ØSØ-lige højside beskadiget af vindfældet bøg. 

Græsklædt med lidt hyld. I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares.  

Hylden bør holdes nede. 
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43 2824:39 8 Høj. 2,5 x 20 m. En noget mod S hældende, affladet top og et 

slidspor ned over højens SV side. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

43 2824:41 9 Høj. 1,8 x 15 m. Flad top. Et mindre slidspor op over højens  

Ø-side. 

Græsklædt med 2 gamle bøge i gammel bøgeskov. 

Tilstanden find og bevares. 

43 2824:84 57 Dæmning, "Grønnehave Mølle. 4 m lang, 6 m bred og  

ca.1,5 m høj. På dæmningens inderside - V-siden - og langs 

bækkens løb er der en stensætning. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

45 2824:40 14 Høj, 2,0 x 11 m. Stærkt afgravet i Ø-siden og noget afgravet  

i V-siden. En gigantisk bøg lige på toppen af højen. 

Græsklædt, men en del bar jord. En stor bøg på toppen. 

Tilstanden bevares. 

45 2824:42 6 Høj. 1,5 x 14 m. I højsiden i SSØ en sten - muligvis en  

randsten. 

Græsklædt med 2 gamle bøge i gammel bøgeskov. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 

45 2824:47 7 Høj. 1,8 x 18 m. Stejl afgravning i N- og Ø-siden.  

Slidspor - sti - op over højen. På toppen en stor gammel bøg. 

Græsklædt med en gammel bøg. 

Slidskaderne bør med mellemrum repareres. Afgravningen 

i Ø bør udbedres, så meget af vegetationen (græs) kan gro 

dér. Ellers OK. Tilstanden bevares. 

45 2824:85 58 Høj. 0,5 x 7 m. 

Græsklædt med et enkelt træ i Ø-siden. 

Tilstanden bevares. 
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45 2824:88 59 Kilde - stensat, vandfyldt bassin, 2,7 x 2,7 m med 1 m høje 

sider. Midt for Ø-siden et 50 cm bredt afløb med ca. 50 cm høje, 

stensatte sider. Over afløbet en lille bro af 1 flad sten. 

I lysning i mellemaldrende rødegbevoksning. 

Kilden er fint indhegnet og velplejet.  

Tilstanden bevares. 

45  63 En lille stump hulvej.  

49 2824:43 11 Høj. 2,3 x 20 m. På kirkegård. 

Selve kirkegården med stendige omkring er et smukt, lille  

særdeles bevaringsværdigt anlæg. 

Højen er mosklædt på kirkegård. 

Tilstanden fin og bevares. 

49 2824:44 12 Høj. 1,5 x 16 m. I toppen et hul, 3 m i diameter, 0,75 dybt. 

Græsklædt med enkelte træer i mellemaldrende bøgebevoksning. 

Tilstanden OK og opretholdes. 

49 2824:45 16 Høj. 1,0 x 14 m. 

Græs- og træbevokset i ung bøg. 

Tilstanden OK og opretholdes. 

49 2824:46 15 Høj. 1,1 x 12 m. Et NØ-SV gående spor over højens SØ-fod. 

Græs- og træbevokset i ung bøg. 

Sporet lægges uden om højen. Kvas fjernes.  

Ellers fin tilstand, som bevares. 

49 2824:86 54 Skålsten, jordfast sten - 120 x 80 cm og 45 cm høj. På toppen 

ses 3 skåltegn. 

Gammel egeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 



Fortidsminder og kulturhistoriske spor i VESTSJÆLLAND.  (Nyt navn pr. 1.01.08) 

Odsherred berejst 1994.  Kataloget revideret 9. juni 2000. Genbearbejdet nov. 2003.  Enkelte rettelser og opdateringer jan. 2008/nov. 2013. 

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER 

 

4 

49 2824:87 10 Høj, højruin. 1,5 x 23 m. Hele midten - ca. 13 m i diameter - er 

bortgravet, og højfylden væk. Tilbage står højfod og lidt af 

højsiderne som en vold. Mod N er også "volden" væk. 

Græsklædt med træer i bevoksning af gamle bøge. En del 

mellemaldrende elme på højen. 

Tilstanden bevares. 

49  64 I S ses en N-S-gående hulvej / skelgrøft (?).  

Hulvejens forlængelse mod N ses som et svagt markeret 

jorddige med grøft på V-siden. 

I gammel bøg. 

 

 

 

   202 - ANNEBJERG SKOV  

   Flere fine vejkister/stenkister i skoven. Bør behørigt registreres med skovens hjælp – og fredes ! 

3.04.05 – Højby sogn og 3.04.08 – Nr. Asmindrup sogn. 

75 2824:34 317 Høj. 1,5 x 18 m. Over den V-lige del af højen et N-S-gående 

kørespor (nu afspærret). Adskillige randsten ses samt en del løse 

sten. 

Med til fredningen hører en lille skålsten, som sidder i højens 

SSØ-side. Stenen måler 40 x 30 x 10 cm og har på oversiden  

4 skåltegn. 

Græsklædt med enkelte træer. I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. Sporet lægges uden om højen, eller 

afspærringen opretholdes. 

3.04.05 – Højby sogn. 
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75 2824:74 568 Skålsten. En jordfast sten. Rund og svagt hvælvet. Ca. 110 cm  

i diameter og 30 cm over jordoverfladen.  

På oversiden ses 4 skåltegn. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

3.04.05 – Højby sogn. 

75 2824:89 577 Høj. 0,4 x 9 m. Meget udflydende. Rundt i randen ses 4 store 

sten samt et par andre. Et kørespor fører hen over højen  

i Ø-V. 

Græsklædt. I gammel bøgeskov. 

Sporet lægges om. Tilstanden bevares. 

3.04.05 – Højby sogn. 

75 2824:90 576 Høj. 0,4 x 6 m. 6 randsten ses omkring højen. Et kørespor  

(Ø-V) tangerer den S-lige højfod. 

Græsklædt med en enkelt gammel bøg og nogle få unge.  

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares.  

Sporet lægges helt uden om højen. 

3.04.05 – Højby sogn. 

75 2824:94 636 Skålsten. Jordfast sten der rager 25 cm op over jorden. Den 

synlige flade måler 125 x 80 cm. På den flade overside 

ses 3 skåltegn. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

3.04.05 – Højby sogn. 

 

75 2824:95 637 Skålsten. Jordfast sten der rager 60 cm op over jorden, og måler 

100 x 60 cm i fladen. På den flade overside ses 2, måske 3 

skåltegn. Stenen ligger umiddelbart SV for højfoden af høj 

2824:89. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

3.04.05 – Højby sogn. 
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77 2824:69 633 Voldgrav ved Anneberggård. Vi ejer kun den S-lige halvdel af voldstedet.  

Bør plejes efter særlig plejeplan, som endnu ikke er lavet. 

3.04.05 – Højby sogn. 

78 2824:77 569 Skålsten. Stor, jordfast sten, 2,15 x 1,6 x 0,5 m. På stenen ses 

14 skåltegn. 

I ung bøgebevoksning. 

Tilstanden fin og opretholdes. 

3.04.05 – Højby sogn. 

79 2824:35 315 Høj. 1,3 x 16 m. 

Græsklædt med enkelte træer. I gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og opretholdes. 

3.04.05 – Højby sogn. 

79 2824:36 152 Høj, "Maglebjerg". 3 x 25 m. Fra toppen og ned over højens 

S-side en 5 m bred og 1,5 m dyb nedgravning.  

Det opgravede jord ligger langs nedgravningens side. 

Græsklædt med enkelte træer i gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares.  

I bør hindre, at ryttere rider op over højen. 

3.04.05 – Højby sogn. 

79 2824:37 318 Høj. 1,0 x 11 m. På toppen en stor sten. 

Græsklædt med et enkelt træ i gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

3.04.05 – Højby sogn. 

79  651 Hen over bakkedraget, et område på ca. 150 x 100 m,  

ses Ø – V gående højryggede agre. 

Gammel bøgeskov. 

3.04.05 – Højby sogn. 

79 2824:97 660 Skålsten. Jordfast sten der rager 10 cm op over jorden. Den 

synlige flade måler 50 x 26 cm. På toppen ses 4 skåltegn. 

I gammel bøgeskov, tæt op at stor bøg. 

3.04.05 – Højby sogn. 

Tilstanden fin og bevares. 
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80 A 652 På toppen af bakke har der uden tvivl ligget en røse.  

Nu helt sløjfet. 

Græsklædt i gammel bøg. 

3.04.05 – Højby sogn. 

82 B 653 Hustomt (Ubberup landsby). En række syldsten ses, bl.a. det 

NØ-lige hushjørne. 

Lidt N herfor et Ø-V-gående jorddige, formentlig toftedige som 

afgrænser tomten. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

3.04.05 – Højby sogn. 

83 2824:75 567 Skålsten. Stor jordfast sten 180 x 140 cm, med 6 skåltegn på 

dens flade, let skrånende overflade. Stenen ligger på kanten ned 

til et vandløb. Skåltegn ene er ikke særlig  

tydelige. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

3.04.05 – Højby sogn. 

83 2824:76 566 Skålsten. Stor jordfast sten, som måler 190 x 160 x 75 cm.  

På overfladen ses 18 skåltegn. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

3.04.05 – Højby sogn. 

83 2824:96 659 Høj. 0,2 x 6 m. 6 til 7 randsten synlige i SØ. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

3.04.05 – Højby sogn. 

84 2824:73 578 Røse. 0,2 x 6 m. Med 5 randsten. Et par andre sten ude af leje 

ses også. Røsen ligger på en stor bakketop. 

Græsklædt med et enkelt træ. I gammel bøgeskov. 

Alt kvas fjernes.  

Ellers OK. Tilstanden bevares. 

3.04.05 – Højby sogn. 
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84  654 Lille hulvej. 

I gammel bøgeskov. 

3.04.05 – Højby sogn. 

87  655 Lille stump hulvej. 

I gammel bøg. 

3.04.05 – Højby sogn. 

88 2824:82 571 Sten med inskription. Stenen måler 35 x 30 cm og er  

anbragt på siden, nederst i et stendige. Indskriften er: 

OI. 

XIX 

Tilstanden bevares. 

3.04.05 – Højby sogn. 

88 C 570 Sten i diget med en stor skålformet fordybning. 

Måske/måske ikke en helleristning? Evt. en amboltsten til 

skærveslåning, inden den kom i stendiget. 

3.04.05 – Højby sogn. 

89 2824:48 14 Høj. 1,5 x 16 m. På toppen en stor stenblok. 

Græsklædt med et enkelt fyrretræ og lidt bøge. I ung 

egebevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

3.04.08 – Nr. Asmindrup sogn. 

89 2824:78 120 Skålsten. Jordfast sten, som måler 110 x 90 cm og rager  

25 cm op over jorden. På stenen ses 5 skåltegn. 

I ung bøgebevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

3.04.08 – Nr. Asmindrup sogn. 

89 2824:79 121 Skålsten. Jordfast sten, 115 x 115 x 55 cm. På stenen ses  

5 skåltegn. 

I ung egebevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

3.04.08 – Nr. Asmindrup sogn. 
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89 D 133 På bakketoppen ligger muligvis resterne af en høj, som er  

bortgravet og skredet i en grusgrav. Der står en bæk på resten af 

højen (?). 

I gammel bøg. 

3.04.08 – Nr. Asmindrup sogn. 

91  19 Ifølge DKC.:  Løsfund - boplads fra stenalder.  

Fund af flinteflække. 

Nytilplantet gran. 

Ikke lokaliseret. 

3.04.08 – Nr. Asmindrup sogn. 

91  32 Ifølge DKC.:  Løsfund - boplads fra stenalder.  

Fund af flinteflække. 

Nytilplantet gran. 

Ikke lokaliseret. 

3.04.08 – Nr. Asmindrup sogn. 

95 2824:49 15 Høj. 1,0 x 14 m. På toppen ses en stor sten. Enkelte randsten 

hist og her. Temmelig ujævn overflade. 

Helt overgroet med brombær. En hyld og en del ahornopvækst  

i lysning i gammel bøgeskov under selvforyngelse. 

Bør ryddes for kvas, brombær m.m., og højoverfladen 

burde evt. tilføres jord og rettes af. Den nuværende  

tilstand er ikke god. 

3.04.08 – Nr. Asmindrup sogn. 

95 2824:80 122 Røse. 1,0 x 13 m. 

Græsklædt med enkelte mindre træer. I gammel bøgeskov. 

Alt kvas bør ryddes. Tilstanden ellers OK. 

3.04.08 – Nr. Asmindrup sogn. 

96 2824:81 119 Skålsten, 135 x 90 x 30 cm stor. På overfladen ses 4 ret svagt 

markerede skålformede fordybninger.  

Stenen er afmærket.  

I ung nordmannsgran. 

Tilstanden bevares. 

3.04.08 – Nr. Asmindrup sogn. 
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98 E 134 Hustomt (?). Det der ses, er en lille højning. 5 m i diameter  

og 0,8 m høj - muligvis den sammensunkne ovn. Nogle sten ses i 

NV- og V-siden af højningen. 

Lidt ung elm i gammel bøge-, egeskov. 

 

Tilstanden bevares. 

3.04.08 – Nr. Asmindrup sogn. 

   207 - HØJBY SØ 3.04.05 – Højby sogn. 

   Ingen fortidsminder. 

 

 

 

 

   
 

 

   203 - RØRVIG SANDFLUGTSPLANTAGE 3.04.10 – Rørvig sogn. 

   Ingen fortidsminder. 

 

 

 

   
 

 

   204 - KORSHAGE M. HØJSANDET 3.04.10 – Rørvig sogn. 
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   Ingen fortidsminder. 

 

 

   208 - SKANSEHAGE 3.04.10 – Rørvig sogn. 

610 2725:7 146 Skanseanlæg. I N et 5-sidet skanseanlæg (redoute) med volde 

og tørre grave. Ca. 90 m i N-S og 65 m i Ø-V.  

Fra S-enden og mod S en ca. 300 m lang forbindelsesvold til en 

mindre skanse. Skansen i S fremstår som en svagt, buet vold, 

omtrent 60 m i N-S og 1,5 m høj på indersiden - V-siden. 

Græsklædt, dog med en del roser på den S-lige skanse og på 

dele af forbindelsesvolden. 

Fin tilstand, som bevares. Dog bør roserne på den S-ligste 

del af det S-lige batteri for enden af forbindelsesvolden 

bekæmpes. 

610 2725:9 142 Mindesten. Udkløvet granitsten. Ca. 40 x 40 cm  

i grundflade og tilspidset foroven. Stenen er 150 cm høj.  

På forsiden, som vender mod V, er indhugget: 

REIST 

AF 

LOOMPIS 

V.NSVS 

1887 

114AL 

FRA PD 

1772 

Ca. midt i stenens forside i N-kanten sidder et jernanker. 

I klitområde omgivet af hybenroser. 
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   205 - NAKKE SKOV 3.04.07 – Nykøbing S sogn. 

   Ingen fortidsminder.  

   206 - HOV VIG 3.04.10 – Rørvig sogn. 

570 2824:53 29 Høj. 1,5 x 18 m. I toppen en gammel tilgroet nedgravning. 

Til dels græsklædt, men med en del ene, birk, røn, roser og 

brombær. 

Højen og lidt af omgivelserne bør helt ryddes for træagtig 

vegetation og holdes i græs. Nedgravningen i toppen kan 

evt. fyldes op. 

570  97 Ifølge DKC.:  Her skulle ligge en boplads fra stenalderen. Ikke lokaliseret. 

571 2824:51 32 Høj. 1,5 x 25 m. Noget udflydende. 

Til dels græsklædt, men med en del fyr, ene m.m. på højen. 

Højen ryddes, så den henligger i græs. 

571 2824:52 34 Høj. 0,8 x 20 m. Meget udflydende 

Hegn hen over højens NV-side. 

Den NV-lige tredjedel i græs.  

Resten i mellemaldrende skovfyrbevoksning. 

Hegnet bør lægges uden om højen, og højen bør ryddes og 

ligge hen i græs. 
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571  30 Ifølge Nationalmuseets oplysninger: Berejsertekst i 1874:  

Ved stranden har ligget 4 mindre høje (vist svarende til dem på 

matr.nr. 14) i en række fra N-S. På den søndre nær sb. 29 er de 

alle nedpløjede. Der er fundet urner med brændte ben i dem, 

nogle omsatte med sten, heri lå enkelte smådele af bronze; i en 

var en lille stensat kiste med brændte ben. 

Berejsningen 1941: Tvivlsomme. 

I fyrreskov. 

Ikke lokaliseret. 

571  31 Som sb. 30 – ovenfor. Ikke lokaliseret 

572  35 Ifølge DKC.:  Her skal have ligget en nu sløjfet høj. 

I ager. 

Ikke lokaliseret. 

572  89 Ifølge DKC.:  Fund fra stenalder - økser og  

flintafslag. 

I ager. 

Ikke lokaliseret. 

573  83 Ifølge DKC.:  Boplads fra Ertebøllekultur.  

Fund af adskillige stenredskaber. 

I ager. 

Ikke lokaliseret. 

573  95 Ifølge DKC.:  Fund fra stenalder - 2 stærkt  

vandrullede tyknakkede økser. 

Ikke lokaliseret. 

574  33 Ifølge DKC.:  Her skal tidligere have ligget en høj, hvori der er 

fundet urner med brændte ben (1874). 

I ager. 

Ikke lokaliseret. 
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574  86 Ifølge DKC.:  Fund fra Ertebøllekultur. 

I ager. 

Ikke lokaliseret. 

575 2824:65 27 Høj, "Eskemosehøj". 11 m i Ø-V og 9 m i N-S. Meget stejle 

og forgravede sider, hvori der ses mange store sten. 

Helt overgroet med buske og krat (røn, slåen, syren m.m.). 

Bør ryddes og evt. restaureres. 

575  26 Ifølge DKC.:  En gravhøj med stenkiste. Ikke lokaliseret. 

575  84 Her skulle ligge en boplads fra stenalderen.  

575  87 Her skulle ligge en boplads fra stenalderen.  

575  88 Her skulle ligge en boplads fra stenalderen.  

575  90 Her skulle ligge en boplads fra stenalderen. 

 

 

   
INGEN SKOVKORT  

 

   209 – ØERNE PÅ SØTERRITORIET  

   Ikke gennemgået. Formentlig ingen FM. (tilføjet nov. 2010). 

 

 

   
 

 

   301 - ULKERUP SKOV  
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106  326 2 hulvejsspor, parallelle, orienteret NØ - SV 

I mellemaldrende bøg. 

3.04.02 – Egebjerg sogn. 

108 2924:16 48 Dysse. 1,5 x 14 m med en del hånd- til hovedstore sten i 

overfladen. På toppen et kammer af 3 bæresten og en 

tærskelsten mod NNV, samt en svær dæksten. Et par randsten  

i N-siden. 

Græs- og mosklædt. Friholdt for træer i rødgranbevoksning. 

Fin tilstand, som bevares. 

Ingen grund til at ændre forhold angående vejen Ø for 

dyssen. 

3.04.02 – Egebjerg sogn. 

108 2924:107 308 Høj. 0,6 x 10 m. En stor sten på toppen. 2 sten i SØ-lig højfod. 

Græsklædt med et enkelt træ i gammel bøgeskov. 

Kvas holdes væk. Ellers helt OK. Tilstanden bevares. 

3.04.02 – Egebjerg sogn. 

111 2924:80 313 Vildtbanesten. Tilhugget granitsten. 33 x 35 cm ved grunden, 

20 x 23 cm i toppen. 115 cm høj. På forsiden, som vender mod 

NNV, er indhugget: 

øverst:                             En krone 

derunder:                              C7 

                                      OH 

                                      VP 

                                      1778 

 3.04.02 – Egebjerg sogn. 

115/ 

116 
 327 Højryggede agre af forskellige bredder, orienteret ca. Ø-V, 

adskilt af bælter med sten. Arealet er ca. 350 x 150 m stort. 

Blandet skov af gammel bøg og eg. 

Tilstanden fin og bevares. 

3.04.02 – Egebjerg sogn. 
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117 2924:108 309 Ulkerup Landsby, beliggende indenfor det indhegnede område, 

med gårdtomter, "bageovne", gærder, veje gadekær m.v.  

To gårde (eller 3), som ligger N for indhegningen, under, eller N 

for den senere anlagte "Hovedvej", hører med i fredningen. 

(afd.109 og 110) 

Den indhegnede del af landsbyen ligger hen i græs, tilplantet 

med ege.  

Tilstanden fin og bevares. Arealet plejes efter en særlig 

plejeplan. 

3.04.02 – Egebjerg sogn. 

 

109  342 Del af Ulkerup Landsby fredningen. 

I afd. 109, nu registreret med sb.nr. 342, ses en højning på  

4 x 4 x 1 m, som er det sammenstyrtede ildsted/ovn/skorsten, 

og markerer tomten af det hus, som har ligget der. 

Tomter ligger græsklædt med en del hindbær. 

I gammel bøgeskov. 

Skal holdes ryddede for slørende opvækst. 

3.04.02 – Egebjerg sogn. 

 

110  343 Del af Ulkerup Landsby fredningen. 

I afd. 110, nu registreret med sb.nr. 343, ses, markeret af 

spredte syldsten, en hustomt, 17 x 5 m stor orienteret Ø-V, i 

hvis  

N-lige langside, tæt på V-enden en højning på 5 x 5 x 1 m, som 

er det sammenstyrtede ildsted/ovn/skorsten til huset. Udenfor 

den N-lige langside, mellem ovnen og gavlen, ses et 5 x 5 x 1 m 

stort hul i jorden, som formentlig er gårdens brønd. 

Tomter ligger græsklædt hen. I gammel bøgeskov. 

Skal holdes ryddede for slørende opvækst. 3.04.02 – 

Egebjerg sogn. 

117  343 En lille hulvej i områdets SØ-del, hører med til 

landsbyfredningen. 

3.04.02 – Egebjerg sogn. 
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121 2924:83 310 Teglovn. Tager sig ud som en noget forgravet jordbanke  

ca. 14 m i diameter og 1,5 m høj. 

I området omkring ses små lergrave og bunker af ler. 

Teglværket er opført i 1831 i forbindelse med opførelsen af 

"Mantzhøj" skovridergård. 

Græsklædt med enkelte gamle douglas. 

Tilstanden bevares. 

3.04.02 – Egebjerg sogn. 

123  328 Hulvejsspor, såvel N som S for Søndre Vej. 3.04.02 – Egebjerg sogn. 

129 2924:17 154 Høj. 1,0 x 10 m. Meget udflydende mod S. På toppen en stor 

stenblok. Ligeledes en stor sten i N-foden og andre sten ses på 

og omkring højen. 

Enkelt gammel bøg og en del opvækst i gammel bøgeskov. 

Kvas og opvækst ryddes.  

Ellers OK. 

3.04.02 – Egebjerg sogn. 

137 2824:72 129 Vejkiste/stenkiste. Lysning, 80 cm bred og 70 cm høj.  

Med 4 overliggere, ca. 130 cm lange. Stenkisten er 2,5 m lang. 

Den er ude af brug og nu helt frilagt. 

I ager. 

Tilstanden bevares. 

3.04.08 – Nørre Asmindrup sogn. 
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139 2924:78 312 Vildtbanesten. Tilhugget granitsten. 32 x 34 cm ved grunden 

og 30 x 23 cm i toppen. 110 cm høj. På forsiden, som vender 

mod SSØ, er indhugget: 

Øverst:                  En krone 

Herunder:                        C7 

                                OH 

                                VP 

                               1778 

 

Fin tilstand, som bevares. 

3.04.02 – Egebjerg sogn. 

   302 - STOKKEBJERG SKOV 3.04.02 – Egebjerg sogn. 

183 A 319 Tilkastet, stensat brønd - har jeg fået fortalt! 

I gammel bøgeskov. 

Burde måske graves frem, så den blev synlig - og fredes. 

187 2924:84 281 Dyssetomt. Lav højning 0,4 x 6 m. 4 store randsten synes at 

ligge på plads. På toppen en kløvet sten. 

Græsklædt med en stor gammel bøg på toppen. I gammel 

bøgeskov. 

Opvæksten holdes nede.  

Vær opmærksom på evt. ændringer af P-pladsen. 

189 2924:19 50 Høj, "Ålebjerg". 1,3 x 16 m. Højsiderne mod S og V noget 

fladt afgravede - ellers velbevaret. 

Græs og hindbær i gammel bøgeskov. 

Fin tilstand, som bevares.  

Hindbærrene bør bekæmpes. 

189 2924:85 290 Høj. (røse), 0,8 x 8 m. I toppen en 2 x 2 x 0,5 m stor 

nedgravning. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

Fin tilstand, som bevares.  

Hullet bør fyldes til. 
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193 2924:86 51 Voldstedet "Herregårdspladsen". Udgravet kælder,  

6 x 12,5 m stor,  orienteret NØ-SV med op til 1 m høje 

murværk bevaret. Hele voldstedet måler ca. 130 m i N-S  

og ca. 80 m i Ø-V.  

Form og udstrækning af selve voldstedet: se kurveopmåling. 

Gammel douglas. Ung eg og gammel bøg. 

Plejes efter særlig plejeplan. 

193 

(189) 
B 320 Stort område, kaldet "De små huse", med masser af større og 

mindre sten. Enkelte steder synes stenene at ligge i orden - som 

syldsten. 

Henholdsvis ung bøg, ask, eg og rødgran. 

 

193 C 321 Brønd. Det man ser er en lavning i terrænet, med en grøft nord 

om. 

 

194 D 322 Brønd. Den ses dog ikke, men der ligger en del sten.  

194 E 323 I ”Hans Kruses Vænge” ses et formodet ildsted/ovn/skorsten, 

som fremstår som en 5 x 5 x 0,75 m stor højning, og formentlig 

markerer en hustomt.  

Formentlig markerer den en hustomt, som dog ikke lader sig se. 

Græs- og hindbærklædt. I skovet område. 

Holdes ryddet for slørende opvækst. 

 

196 2924:88 291 Dæmning. 60 m lang, ca. 8 m bred og op til 2 m høj. Hvor 

bækken skærer igennem, er en afbrydelse af dæmningen over en 

strækning på ca. 15 m. Hvor det naturlige terræn er til det, er 

dæmningens dimensioner naturligvis tilsvarende mindre. 

Til dels gammel ask og til dels ung bøg. 

Tilstanden fin og bevares. 
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196 2924:111 

 

324 Vejkiste/stenkiste. Bag dæmningen 2924:88 passerer en senere 

anlagt vej nu bækken. Her ses en fin lille, 3 m lang stenkiste, sat 

af 2 skifter sten i højden samt overligger. Lysning ved slug, 60 

cm bred og 50 cm høj, ved afgang 50 cm bred og 75 cm høj 

 

Tilstanden fin og opretholdes. 

 

196 2924:112 

 

325 Ulvefaldgrube. Et hul i jorden, ca. 8 m i diameter og 1,8 m 

dybt. En lav jordvold på N-siden af hullet, udenfor hvilken 

terrænet falder. 

I ung bøg. 

Ryddes for kvas og holdes stedse fri for slørende opvækst. 

 

198 2924:87 292 Voldsted - et såkaldt MOTTE - BAILEY anlæg. Motten måler 

3 x 32 m. Baileyen, som ligger umiddelbart S herfor, måler ca. 

20 x 40 m, orienteret omtrent N-S, og er lidt over 1 m høj. Form 

og udstrækning: se kurveopmåling. 

I mellemaldrende cypresbevoksning. 

Velplejet for mottens vedkommende. Tilstanden bevares. 

På baileyen bør træerne stammes op, og cypressen ud-

tyndes, så også den kan ses. 

   
 

 

   303 - GREVINGE SKOV 3.04.04 – Grevinge sogn. 

   Overalt i skoven større og især mindre hulvejsspor registreret af 

B.J. Steiner i 1989. Der henvises til hans kort. Enkelte spor 

indtegnet på skovkortet efter berejsningen i 1994. 
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201 2924:6 51 Runddysse. 0,5 x 14 m. I den S-lige del et rektangulært 

kammer orienteret Ø-V, sat af 3 sidesten og en tærskelsten i Ø. 

Kammeret er dækket af en overligger, som ligger noget 

forskudt. Omkring højen ses 30 randsten. 

Græsklædt, friholdt for træer.  

Bevoksning af sitka i V og bøg i Ø. 

Fin. Tilstanden bevares. 

207  400 Lille hulvejsspor. 

I ung bøg. 

 

208  401 Fin lille hulvej. 

I gammel bøg. 

 

210  402 Hulvej. 

I ung nobilis. 

 

215 2924:7 50 Dysse. 1,0 x 14 m. På toppen et dyssekammer sat af 5 sten. 

Over de 3 V-ligste ligger halvdelen af den dæksten, som engang 

har dækket hele kammeret. Kammeret måler 1 x 1,6 m og 1,4 m 

i højden. Mod ØSØ udgår gangen, 1,6 m lang, 0,6 m bred,  

sat af 2 sten i hver side. 

Græs- og mosklædt. Med 1 gammelt egetræ på toppen i gammel 

bøgeskov. 

Fin.  

Tilstanden bevares. 

215 2924:96 393 Stenkreds. Ca. 5,5 m i diameter. Ca. 15 randsten på plads.  

En del løse sten. I midten en meterstor sten. Der er formodentlig 

tale om en ødelagt dysse. 

I gammel bøg. 

Tilstanden bevares. 



Fortidsminder og kulturhistoriske spor i VESTSJÆLLAND.  (Nyt navn pr. 1.01.08) 

Odsherred berejst 1994.  Kataloget revideret 9. juni 2000. Genbearbejdet nov. 2003.  Enkelte rettelser og opdateringer jan. 2008/nov. 2013. 

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER 

 

22 

216  403 Lille hulvejsspor. 

I gammel bøg. 

 

220 2924:82 338 Dysserest. 0,5 x 5 m. På toppen 3 bæresten, hvoraf den 

midterste er væltet. 

(Sb. 338 = sb. 52. Sb. 52 er sat forkert af på NM.'s kort). 

Mos- og græsklædt i gammel bøgeskov. 

Fin.  

Tilstanden bevares. 

220 A 404 Lille højning på naturlig bakketop. Rævegrav i højningen. 

Stedet undersøgt - det er ikke en gravhøj. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

 

222/ 

223 
 405 2 hulvejsstykker af samme vejstrækning. 

Gammel bøg. 

 

224 2924:110 101 Køkkenmødding. Boplads med bevarede skaldynger.  

Det fredede område har form som et rektangel, der måler 82 m i  

NV-SØ og 40 m i NØ-SV. Arealet er afmærket med 6 

granitsten. 

Afd. 223: Gammel egeskov. Afd. 224: Nyplantet egekultur. 

Tilstanden bevares. Kørsel, gødskning, opbevaring at træ 

og kvas ikke tilladt. 

224 2924:12 53 Langdysse, "Hamlets Grav". 39 x 9 m, med ringe højde. 

Orienteret ØNØ-VSV. I Ø-lig del ses et kammer orienteret som 

dyssen, sat af 3 bæresten og en tærskelsten i Ø.  

Kammeret måler 1,05 x 0,65 m, 90 cm. højt. 26 randsten i N,  

27 randsten i S, 3 randsten i Ø og 4 randsten i V. 

Græsklædt, friholdt for træer i nytilplantet egekultur. 

Fin tilstand, som bevares. 
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225   Ifølge skovfoged Kjeld Jensen ca. 6 høje. 

Gammel bøg. 

Ikke lokaliseret. 

228 2924:81 394 Langdysse. 1,5 x 20 x 11 m, orienteret N-S. Enkelte randsten 

på plads. Enkelte sten på og omkring højen. 

Enkelte gamle bøge på højen i tilsvarende bevoksning. 

Fin.  

ilstanden bevares. 

228  406 Fine hulvejsspor. 

I gammel bøg. 

 

228   Ifølge skovfoged Kjeld Jensen en høj. 

I gammel bøg. 

Ikke lokaliseret. 

229 2924:9 56 Jættestue, "Hulehøj". 3,5 x 27 m. En stor del af toppen afgra-

vet, hvorved 9 stor stenblokke - enkelte kløvede - er kommet til 

syne. Stenene er dækstenene til henholdsvis en dobbeltjættestue 

og til gangene, som går mod SSØ. 

Græsklædt med en stor fuglekirsebær på højen. I mellem-

aldrende bøgebevoksning. 

En del ahornstødskud skal bekæmpes.  

Ellers fin tilstand, som bevares. 

230 2924:8 49 Dysse, "Horsebjerg". 0,4 x 10 m. På toppen et kammer med 

gang orienteret N-S. Kammeret måler 145 x 140 x 80 cm og er 

sat af 5 bæresten samt en dæksten. Gangen mod S er 140 cm 

lang, 70 cm bred og har 2 sidesten i V og 1 i Ø. 

Græs- og mosklædt. Friholdt for træer i mellemaldrende 

rødgran. 

Fin.  

Tilstanden bevares. 
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234 2924:10 55 Dysse. Lav stenfyldt højning. På toppen et kammer,  

1,2 x 0,75 m stort og 0,85 m højt, orienteret Ø-V, sat af  

3 bæresten samt mod V en tærskelsten.  

Over kammeret en dæksten. 

Græs- og mosklædt. Enkelte unge bøge i gammel bøgeskov. 

Fin.  

Tilstanden bevares. 

235 2924:11 54 Dysse, "Odstrup Dyssen". 1,5 x 18 m. På toppen et kammer, 

1,1 x 0,8 m stort og 0,8 m højt. Sat af 5 sidesten med åbning 

mod S. Herfra udgår gangen, 2 m lang, 0,7 m bred, sat af 2 sten 

i hver side. 26 randsten omkring højen. 

Græsklædt, friholdt for træer i ung bøgebevoksning. 

Fin.  

Tilstanden bevares. 

236   Ifølge Skovfoged Kjeld Jensen en høj.  

Gammel bøg. 

Ikke lokaliseret. 

238   Ifølge tidl. skovfoged Kjeld Jensen en høj. 

I gammel bøg. 

 

Ikke lokaliseret. 

   304 - KONGSØRE SKOV 3.04.02 – Egebjerg sogn. 

240 2924:27 158 Høj. 0,8 x 9 m. Adskillige randsten sidder på plads, og enkelte 

er væltet ud. Stenfyldt overflade. 

Græsklædt med enkelte unge bøge og mellemaldrende eg, 

i tilsvarende bevoksning. 

Tilstanden fin og opretholdes. 
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240 2924:28 40 Høj, "Pugebjerg". 1,5 x 14 x 6 m, orienteret omtrent N-S. 

Afpløjet i siderne (højryggede agre). Stenfyldt overflade. 

Græsklædt med enkelte unge bøge og mellemaldrende eg,  

i tilsvarende bevoksning. 

Tilstanden fin og opretholdes. 

240 2924:29 39 Høj, "Skallebjerg". 5,0 x 30 m. 

Umiddelbart S for højen ses et rhombeformet anlæg, hvis alder 

og oprindelse, jeg intet kender til. 

Græsklædt, men med megen opvækst af hindbær, brombær og 

kaprifolie. 

Kvaset langs højfoden bør ryddes meget længere væk. Lad 

endelig den sparsomme bøgeforyngelse komme op for 

med tiden at skaffe lidt skygge til dæmpning af den 

uønskede opvækst. 

240 2924:89 293 Høj, .0,5 x 9 m. Nogen udflydende. Et par sten ses hist og her  

i randen og i overfladen. 

Bar bund i bevoksning af mellemaldrende bøg og lærk. 

Alt kvas bør fjernes, og lærkene tages ved næste 

gennemhugning. 

240  329 På begge sider af og imellem højene 2924:27 og 2924:28 ses på 

et ca. 120 x 120 m stort areal, ca. 10 højryggede agre, 

orienteret ca. N-S. 

Mellemaldrende bøg. 

 

240/ 

241 
 330 S for høj 2924:29 og V for 2924:30 et ca. 140 x 140 m stort 

område med, så vel Ø – V som N – S gående højryggede agre. 

I mellemaldrende bøg. 
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241 2924:30 3 Dysse. 1,8 x 18 m. På toppen et kammer sat af 5 sten samt en 

stor overligger. Kammeret måler 2 x 1,4 m og er 0,9 m højt. 

Åbning i SØ, hvor 2 sten fra gangen ses. På den NØ-lige 

bæresten ses hjulkors, og skåltegn inde i kammeret. 

Græsklædt i mellemaldrende bøgeskov. 

Højen noget slidt. Ellers fin tilstand, som bevares. 

245 2924:90 314 Røse. 0,4 x 7 m. 10 randsten i den Ø-lige halvdel på plads. 

Resten usynlige, væk eller ligger på jorden. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

Distriktet bør absolut holde øje med dette fortidsminde og 

gøre Søværnet opmærksom på, at det findes, at det er 

fredet og ikke må ødelægges, og at der ikke må brændes 

tæt på røsen.  

Ellers fin tilstand, som bevares. 

246 2924:31 32 Høj. 1,8 x 12 m. 7 randsten ses. Hele toppen beskadiget af 

vindfælde. 

Græsklædt, nogenlunde friholdt for tilplantning i ung 

bøgebevoksning. 

Toppen bør restaureres. Ahornopvæksten holdes nede og 

kvas holdes langt væk. Ellers OK. Tilstanden bevares. 

246 2924:38 44 Høj. 1,0 x 10 m. Enkelte sten ses i overfladen. Velbevaret. 

Græsklædt med en enkelt gammel bøg og noget ahornstødskud. 

I gammel bøgeskov. 

Fin tilstand, som bevares. Pas på ahornopvæksten. 

247 2924:32 33 Høj. 1,3 x 10 m. Ca. 10 randsten og sten i overfladen. 

Velbevaret. 

Græs- og mosklædt i gammel bøgeskov. 

Fin tilstand, som bevares. 

247 2924:33 34 Høj. 2,3 x 20 m. I toppen et 2 x 2 x 0,5 m stort krater, hvor der 

langs kanten ses sten. Enkelte randsten. 

Græsklædt. Enkelte unge bøge i gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 
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247 2924:34 35 Høj. 1,8 x 15 m. Lidt ujævn i toppen. I SSØ-lig højfod en stor 

rævegrav. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

Fin tilstand, som bevares. 

247 2924:35 36 Høj. 1,5 x 13 m. Enkelte randsten. 

Græs- og mosklædt med 2 træer på højen. I gammel bøgeskov. 

Flot. Tilstanden bevares. 

247  331 Højryggede agre i afdelingens V-lige og N-lige del. 

I gammel bøgeskov. 

 

248 2924:36 37 Røse. 1,3 x 13 m. Enkelte randsten og en stenfyldt overflade. 

Græsklædt med enkelte træer i gammel bøgeskov. 

Fin tilstand, som bevares.  

De 3 rødgraner bør nok fældes. 

248 2924:37 38 Røse. 1,5 x 12 m. Enkelte randsten. Stenfyldt overflade. 

Græs- og mosklædt i mellemaldrende bøgeskov. 

Kvas fjernes.  

Flot. Tilstanden bevares. 

249 2924:39 31 Røse, "Uglebjerg". 1,75 x 14 m. En 2 m bred og 0,5 m dyb 

rende er gravet på tværs - Ø-V - hen over røsen. 2 store sten 

henholdsvis S og SV for røsen er muligvis bautasten (?). 

Græs- og mosklædt. Et par træer i gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

249 2924:40 30 Høj. 3,5 x 23 m. Mindre, flad nedgravning i toppen. 

Græsklædt med enkelte træer i gammel bøgeskov. 

Flot.  

Tilstanden opretholdes. 

250 2924:41 42 Høj. 1,0 x 11 m. 

Græsklædt, friholdt for træer i nytilplantet nordmannsgran. 

OK.  

Tilstanden bevares. 
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250 2924:42 43 Røse. 1,0 x 11 m. 

Græsklædt, friholdt for træer i nytilplantet nordmannsgran. 

Tilstanden fin og bevares. 

250 2924:43 41 Høj. 1,3 x 13 m. NNØ-siden en smule afgravet. 

Græsklædt i utilplantet område. 

OK.  

Tilstanden bevares. 

250 2924:44 157 Høj. 0,6 x 9 m. 

Græsklædt i utilplantet område. 

OK.  

Tilstanden bevares. 

250 2924:45 29 Høj. 1,0 x 10 m. 

Græsklædt i utilplantet område. 

OK.  

Tilstanden bevares. 

251 2914:48 6 Dysse. 1,0 x 11 m. På toppen et dyssekammer sat af 4 sidesten 

og én tærskelsten i NØ. Kammeret måler 1,5 x 1,1 m og er  

1,1 m højt. Over kammeret en stor dæksten. 

Græsklædt med et par mindre ahorntræer i gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

251 2924:91 294 Røse. 0,5 x 6 m. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

Kvas fjernes.  

Ellers fin. Tilstanden bevares. 

251 2924:97 295 Røse. 0,2 x 5 m. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

251 2924:98 296 Røse. 0,4 x 6 m. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden OK og bevares. 
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252 2924:99 297 Røse. 0,4 x 8 m. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

OK.  

Tilstanden bevares. 

254 2924:49 45 Høj. 1,8 x 15 m. 

Græs- og mosklædt. Et enkelt træ i gammel bøgeskov. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 

254  332 Tydelige højryggede agre, på et ca. 120 x 120 m stort område. 

Gammel bøgeskov. 

 

255 2924:46 28 Høj. 1,8 x 13 m. 7 m SV for højen formodentlig en bautasten. 

Græsklædt med enkelte træer i gammel ege/bøgebevoksning. 

En del ahornopvækst på NØ-siden bør holdes nede.  

Ellers fin tilstand, som bevares. 

255 2924:67 27 Høj. 0,5 x 8 m. På toppen ses det øverste af en stor sten. 

Græsklædt med en gammel eg i gammel egeskov. 

En del ahornopvækst bør holdes i ave.  

Ellers OK. Tilstanden bevares. 

255 2924:92 23 Høj. Det meste af den NV-lige del af en høj, som er blevet 

afskåret af Ø-V-gående vej i S og N-S-gående spor i Ø.  

Højens diameter anslås til 5 m, 0,6 m høj. 

Græsklædt med enkelte træer i gammel ege/bøgebevoksning. 

OK.  

Tilstanden bevares. 

255 2924:93 298 Høj. 0,7 x 14 m. En enkelt randsten i NV. 16 m NØ for højen 

ses en hældende sten, som muligvis er en bautasten. 

Højen ligger indenfor agerfeltet sb.nr. 334. 

Græsklædt. En del unge træer og ahornopvækst samt et par 

gamle ege. I gammel egeskov. 

OK. Tilstanden bevares.  

Ahornopvæksten bør holdes nede. 
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255 2924:94 299 Røse. 1,8 x 12 m. 

Græsklædt med et par træer i gammel egeskov. 

Et kørespor i højens S-fod bør ikke benyttes - ellers flot. 

Tilstanden bevares. 

255 2924:95 300 Høj. 0,3 x 9 m. Der ses toppe af 3 store sten på topfladen. 

Græsklædt med et par træer i gammel egeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

255 2924:100 301 Stensætning (evt. skibssætning). 12 m lang, orienteret  

NNV-SSØ. Sat af 12 sten - en del sten mangler. 

Græsklædt med ahornopvækst i gammel egebevoksning. 

Ahornen holdes nede. 

Ellers OK. 

255 2924:101 302 Røse. 0,3 x 5 m, opkastet omkring en stor sten. 

Græsklædt. 

OK. Tilstanden bevares. 

255  333 I den N-lige del af afdelingen, et område på ca. 110 x 80 m med 

svage NØ-SV gående svagt markerede højryggede agerspor. 

 

 

255 A 334 Formodentlig en rydningsrøse, med 4 store sten og nogle små, 

og med et skovspor hen over. Røsen ligger midt i et område på 

ca. 80 x 80 m med NNV-SSØ gående svagt markerede 

højryggede agerspor. 

Græsklædt i gammel ege/bøgeskov. 

Sporet føres uden om røsen. 
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255 2924:47 

 

 

26 

 

Høj, oprindelig 1,8 x 14 m. Gennemskåret af 5 m bred vej  

i Ø-V. Tilbage står en del af N-siden (i afd. 255 - fr.nr. 2924:47) 

og en del af S-siden (i afd. 258 - fr.nr. 2924:50). 

Græsklædt. Enkelte unge bøge i henholdsvis gammel ege- og 

gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

258 2924:50 25 Se beskrivelsen under 2924:47, lige oven for. 

 

 

257/ 

266 
 335 Højryggede agre. Et område på ca. 300 x 205 m med omtrent 

NNØ – SSV gående agre. 

Gammel bøg. 

 

258 2924:51 24 Høj, "Flakkebakke". 2,0 x 18 m. Lille nedgravning i toppen 

med lidt løse sten omkring nedgravningen. 

Græsklædt. Enkelte unge bøge og et par gamle. I gammel 

bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

259 2924:53 2 Langdysse, "Tingsted". 8 x 18 m, orienteret Ø-V. Ø-delen 

styrtet i havet. 4 randsten i V-gavl, 12 i N-side, 11 i S-side.  

Intet kammer. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 

259 2924:60 20 Høj. 2,8 x 22 m. Særdeles velbevaret. 

Græs- og mosklædt. Enkelte træer. I gammel bøgeskov. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 
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263 2924:54 155 Høj. 1,8 x 17 m. I den V-lige højside ses 7 randsten. Lav 

sænkning i NNØ-side. Noget udflydende i SSV-siden. 

Græsklædt med et enkelt træ og nogen ahornopvækst. I gammel 

bøgeskov. 

OK. Tilstanden bevares.  

Ahornselvsåningen bør holdes nede. 

265 B 336 Her skulle i 1937 være udgravet en skeletgrav. Muligvis stedet 

for en forhistorisk gravplads. (Ved ikke, hvor oplysningen 

stammer fra). 

Mellemaldrende bøg. 

 

266 2924:59 17 Høj. 1,8 x 15 m. I toppen en 4 x 2 x 0,5 m stor nedgravning 

(SSV-NNØ). I øvrigt velbevaret. 

Græs- og mosklædt med enkelte træer i gammel bøgeskov. 

Flot. Tilstanden bevares. 

266 2924:102 303 Stensætning. Fremstår som 2 rækker sten i en afstand af 3 m fra 

hinanden. 7 m lang, orienteret SØ-NV. I den SV-lige række: 4 

sten. I den NØ-lige række: 3 sten. Muligvis den NV-lige halvdel 

af en skibssætning. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

 

267 2924:52 22 Høj, "Tranebjerg". 2,0 x 20 m. Et fladt krater i hele toppen,  

6 m i diameter, 1 m dybt på midten. 10 m SSV for højfoden en 

stående og en hældende sten.  

Formodentlig bautasten, som hører med til fredningen. 

Græs- og mosklædt med et enkelt træ i gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 
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267  337 Vestpå fra Tranebjerg, i den N-lige del af afdelingen, ses  

højryggede agre. 

I gammel bøgeskov. 

 

267/ 

273/ 

266 

 338 Højryggede agre. I hele den S-lige del af afd. 267, strækkende 

sig ind i afd. 273 og 266, findes agrene.  

En del sten ses i renderne. 

Gammel bøgeskov. 

 

269 2924:55 5 Jættestue. Højen måler 3,5 x 27 m. VSV-siden og hele 

midterpartiet er bortgravet. I Ø-siden af hullet ses resterne af et 

jættestuekammer, 2,5 x 1,5 m stor, orienteret ca. Ø-V og med 

gang mod S. Kammeret er sat af 8 stk. 1,3 m høje sten.  

De 3 V-ligste sten er dog kløvet og ødelagte. Gangen har  

2 sidesten. Det er bemærkelsesværdigt, at den Ø-ligste gavlsten i 

kammeret på oversiden - dér, hvor dækstenen har hvilet - har 13 

skåltegn. Der har formodentlig været 2 jættestuekamre  

i højen. 

Enkelte træer og en del ahornopvækst i gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares.  

Slørende opvækst holdes nede. 

269  339 Højryggede agre. NV for 2924:55, et område på  

ca. 100 x 100 m med N – S gående agre. 

 

270 2924:56 14 Høj. 1,8 x 13 m. Noget affladet ud mod Ø. 

Bevokset med og i mellemaldrende rødgran. 

Alt kvas fjernes. Rødgranerne stammes op og fjernes 

gradvist fra højen. 



Fortidsminder og kulturhistoriske spor i VESTSJÆLLAND.  (Nyt navn pr. 1.01.08) 

Odsherred berejst 1994.  Kataloget revideret 9. juni 2000. Genbearbejdet nov. 2003.  Enkelte rettelser og opdateringer jan. 2008/nov. 2013. 

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER 

 

34 

270 2924:57 4 Høj. 2,5 x 18 m. Enkelte randsten - især i S - ses. 

Græsklædt. Helt friholdt for bevoksning og med 1 gammel eg på 

højen. 

Flot.  

Tilstanden opretholdes. 

270 2924:58 15 Dysse. Højen måler 2,8 x 22 m. Nedgravning i top og S-side, 

hvori ses et dyssekammer med gang mod S. Kammeret er sat  

af 2 sidesten i hver side, en gavlsten og en tærskelsten. Det er 

orienteret N-S, og måler 170 x 140 og er 135 cm højt. 

Dækstenen er kolossal og har på oversiden mindst 16 skåltegn. 

Af gangen ses 2 sten i hver side og i S-siden de yderste 2 af 

gangstenene, som også er randsten. 

Græsklædt med enkelte små træer. 

Flot. Tilstanden bevares. 

270 2924:103 304 Høj. 0,5 x 10 m. 2 randsten i S og 1 i Ø. På højen ses 4 sten. 

I ung bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

270/ 

271 
 340 Højryggede agre. Et område på ca. 250 x 250 m med omtrent 

Ø – V gående agre. 

Ung bøg og gammel rødgran samt nytilplantet rødgran. 

 

271 2924:104 305 Høj. 0,3 x 7 m. 

I gammel douglasbevoksning. 

Kvas fjernes. 

271 2924:105 306 Høj. 1,0 x 12 m. Temmelig udflydende. Et spor (N-S) hen over 

højen. En kunstig rævegrav i højens NØ-del. 

Græsklædt med et par træer i gammel douglasbevoksning. 

Alt kvas ryddes. Den kunstige rævegrav fjernes forsigtigt, 

og skaderne udbedres. 
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272 2924:62 156 Høj. 2,3 x 18 m. 

Græsklædt. Bevokset med unge bøge og en enkelt lærk. 

Lærken fældes. Bøgen tyndes kraftigere end i afdelingen i 

øvrigt. Alt kvas fjernes. Ellers helt fin. 

272 2924:65 1 Langdysse, "Kong Øres Grav". 1,5 x 22 x 7 m, orienteret 

NNV-SSØ. 14 randsten i Ø, 12 randsten i V, 4 randsten i N og 

4 randsten i S. Omtrent i midten et kammer orienteret som dys-

sen sat af 3 bæresten og en tærskelsten i N. Kammeret måler 

160 x 90 og er 80 cm højt. Over kammeret 1 dæksten.  

På arealet inden for randstenen og S for kammeret ses toppe  

af 7 sten, som muligvis er randsten fra en tidligere, mindre 

runddysse. 

Græsklædt, friholdt for træer i ung bøgeskov. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 

273 2924:63 19 Røse. 0,8 x 8 m. Et kørespor hen over SSV fod. 

Tilplantet med ca. 30-årige rødgraner. 

Kvas ryddes fra røsen og nærmeste omgivelser. Træerne 

på røsen stammes op og fjernes gradvist. 

273 2924:64 18 Høj. 3,0 x 25 m. En nedgravning i top, 2,5 x 1,5 x 0,5 m stort. 

Græsklædt med en del birke- og bøgeselvsåning og kaprifolier. I 

øvrigt tilplantet til højfoden med rødgran (ca. 30 år). 

Enkelte bøge eller ege på højen bør få lov at vokse op som 

skyggegivere. Selve bevoksningen i 2 m zonen bør fjernes, 

og de træer nærmest ved højen derefter stammes op. Kvas 

fjernes. Ellers helt fint. 

274 2924:61 21 Høj. 1,5 x 13 m. Særdeles velbevaret. 

Græs- og mosklædt med enkelte træer. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 

276 2924:66 7 Høj. 0,8 x 10 m. 

Bevokset med bøgeselvsåning. I gammel bøgeskov under 

foryngelse. 

Højen er så lille, at den bør holdes helt synlig - med græs. 
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276 2924:68 9 Høj. 2,0 x 22 m. 

Græsklædt med en enkelt gammel bøg og en del 

bøgeselvforyngelse. I gammel bøgeskov under foryngelse. 

Tilstanden OK. Med tiden - tynd selvsåningen og brug 

udvalgte træer som skyggegivere. 

276 2924:106 307 Hellekiste / stenkiste. I jordoverfladen ses toppen af 2 aflange 

sidesten. Den Ø-ligste 1 m lang. Den V-ligste 0,7 m lang. Kisten 

er orienteret N-S og er 1 m bred og ca. 2 m lang. 

Græsklædt, friholdt for selvsåning i gammel bøgeskov under 

selvforyngelse. 

Tilstanden bevares. 

276  8 Ifølge DKC. (herredsberejsning 1874): En høj fra oldtiden - 

placeret højt i terrænet på "Ørnebakken". 

Sb. 8 ikke lokaliseret. (Det på kortet afsatte sted er ikke højt 

beliggende). Den lille fredede høj 2924:66 - sb. 7 ligger på det 

højeste punkt. 

I gammel bøgeskov under selvforyngelse. 

 

276/ 

277 
 341 Højryggede agre. Et område på 130 x 130 m med omtrent 

NNV – SSØ gående agre. 

Mellemaldrende egeskov (afd. 277). Gammel bøg under 

selvforyngelse (afd. 276). 

 

277 2924:69 10 Røse. 1,0 x 13 m. Noget udflydende mod NNV. 

Græsklædt med enkelte træer (eg og bøg) i mellemaldrende 

egebevoksning. 

Tilstanden fin og opretholdes. 
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277 2924:70 11 Røse. 0,6 x 12 m. Lav sænkning i toppen. 

Græsklædt med enkelte træer (1 eg og 2 bøge) i mellemaldrende 

egeskov. 

Tilstanden OK og opretholdes. 

277 2924:71 12 Røse. 0,3 x 8 m. En randsten i S. 

Græsklædt med enkelte unge bøgetræer i mellemaldrende  

egeskov. 

Tilstanden OK og opretholdes. 

277 2924:74 46 Høj. 1,8 x 17 m. Særdeles velbevaret.  

Kørespor over højens V-fod. 

Græsklædt med enkelte træer i mellemaldrende egeskov.  

En del askeselvsåning. 

Køresporet lægges helt uden om højen. Kvas fjernes 

Askeselvsåningen holdes nede.  

Ellers bare flot. Tilstanden bevares. 

277 2924:75 47 Høj. 4,0 x 25 m. 

Græsklædt med en del ahorn- og elmeopvækst.  

På toppen eg med mange stammer. Men friholdt for tilplantning 

i mellemaldrende egeskov. 

Flot. Selvsåningen bør nok tyndes lidt. 

278 2924:72 13 Høj. 1,3 x 14 m. Den V-lige tredjedel af højen er bortskåret af 

vej. En stor sten på højens ØNØ side. 

En del selvsåning og delvist tilplantet med ung eg og fyr (ca. 15 

år). 

Der tyndes godt ud på og omkring højen. Kaprifolie og 

brombær bør holdes nede. 

278 2924:73 16 Høj. 2,3 x 20 m. 

Græsklædt med masser af brombær. 

 

OK. Fin nok, men bør være græsklædt uden brombær. 
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   305 - HØNSEHALS SKOV 3.07.14 – Udby sogn. 

352  19 Ifølge DKC.: På toppen af Kithøj en sløjfet høj, hvori stod en 

stensat kiste. 

Ung rødgran. 

 

355 3025:42 129 Høj. 0,8 x 9 m. 

Græsklædt med en del brombær i mellemaldrende 

egebevoksning. 

Brombær og den øvrige selvsåning holdes nede.  

Ellers fin tilstand. 

357 3025:46 30 Køkkenmødding. Et polygon på 0,56 ha. Arealet er afmærket 

med 6 granitpæle.  

Blandet skov af eg, birk, elm, skovfyr m.m. og en del opvækst. 

Tilstanden bevares. Kørsel, gødskning, opbevaring at træ 

og kvas ikke tilladt. 

357  31 Ifølge DKC.:  En røse fra jern- eller bronzealder opbygget af 

sten, kaldet "Vormandshøj" (herredsberejsningen 1891) - 

tvivlsomt mindesmærke! 

Blandet skov med tjørn, slåen, brombær og roser. 

Ikke lokaliseret på grund af vegetationen og den usikre 

afsætning - men den findes nok. 

357 D  Dige. 0,5 m højt, med en udvendig grøft 0,5 m dyb. Dige og 

grøft er 1,5 m bredt, og omkranser et areal på 24 x 40 m 

orienteret omtrent Ø-V. Diget er klarest markeret i V-delen. 

I V- siden, i midten er diget afbrudt over en strækning at 3 m. 

Ingen dige langs havskrænten i Ø. 

I gammel rødegebevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 
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358 

359 
 29 Ifølge DKC.:  En næsten udjævnet høj. En vej fører igennem 

den. 

Intet at se. 

359 A 135 Højning, 0,4 x 6 m. Helt udflydende mod NNØ. Et par sten  

i S-siden kunne ligne randsten. Stedet undersøgt og der er 

næppe tale om en gravhøj. 

Græsklædt i skovfrit område. 

 

359 B 136 Højning, 0,5 x 9 m. Stedet undersøgt og der er næppe tale om 

en gravhøj. 

Græsklædt i skovfrit område. 

 

363 3025:47 130 Helligkilde, ”Nykilde Brønd”. Helligkilde udformet som 

brønd. 155 cm i diameter for oven, og lidt bredere nedadtil. Den 

synlige del af brønden er 170 cm dyb, og er sat at 6 skifter 

marksten af varierende størrelse fra ca. 25 til ca. 55 cm. 

Brøndkarmen er lidt højere ind mod bakken i NV, og noget 

lavere i SØ, hvor der findes et overløb. 

(Vandstanden når dog ikke højere end 2 skifter over bunden, og 

vandet derfra bliver brugt til kreaturvanding). 

I åben blandet løvskov 

Tilstanden fin og bevares. Brønden bør være behørigt 

hegnet fra, så ingen falder i den. 

Helligkilden er omtalt i SVNES bog om helligkilder, nr. 

261, side 85. 

 

364 C 138 Højning, 1,0 x 11 m. Lille flad sænkning i top.  

Stedet undersøgt. Der er næppe tale om en gravhøj. 

Græsklædt med en del rosa rogusa. I område friholdt for skov. 
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367 E 137 Stenmur (?). Hvad der her er tale om vides ikke. Hvad der ses 

er det nederste skifte af et dobbelt stendige eller en kassemur. 

Diget/muren er 1 m tyk og omkranser et indvendigt areal på  

8 x 4 m, orienteret N-S. Foruden det nederste skifte, som synes 

at ligge fast, ses en del flere løse sten ovenpå. En 1 m bred 

indgang i den N-lige dels V-side.  

Anlægget synes for solidt til at være en fangfold, så muligvis 

kunne der være tale om ruinerne til et ishus (?). 

I gammel blandet løvskov. 

Tilstanden bevares og stedet holdes synligt. 

367  77 Stenalderboplads. (401253-1) 

371  100 Stenalderboplads. 

 

(401253-2) 

   306 - BOGNÆS SKOV 3.07.14 – Udby sogn. 

377 3025:39 132 ”Alterstenen” eller ”Offerstenen” - formodentlig oprindelig en 

bautasten. Ca. 85 x 70 cm i grundfladen og 130 cm høj. Stenen 

hælder skråt bagover mod SSV. ØNØ-siden er ganske flad. 

I ung blandet løvskov. 

Der er holdt ryddet omkring stenen.  

Fint nok. Tilstanden bevares. 

377 3025:43 128 Høj. 1,0 x 14 m. Noget udflydende og med ujævn overflade. 

Hegn over NØ højfod. 

Nytilplantet med eg. 

Tynd godt ud i egene, når de bliver 3-4 m høje.  

Hegnet bør lægges uden om højfoden. 
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377 3025:44 134 Høj. 1,5 x 15 m. Højsider noget beskadigede af gamle 

vindfælder. I toppen en 1 x 1 x 0,5 m lodret nedgravning - der er 

indgangen til en rævegrav. 

Gamle skovfyr og rødgraner i tilsvarende bevoksning. En del røn 

og hyld. 

Hullet dækkes. Kvas, røn og hyld holdes væk.  

Ellers OK, men trænger hårdt til pleje. 

379 3025:45 117 Røse. Ca. 10 m i diameter (næsten uden højde) med spredte sten 

hist og her. En rævegrav i Ø-siden. 

(En stor myretue i røsens NV del er det mest markante ved 

stedet). 

Gammel douglas, mange brombær, hindbær og hyld. 

Kvas og opvækst fjernes, men i øvrigt bevares tilstanden. 

381 A  Dige. Jorddige med udvendig grøft, 2 m bredt og 0,4 m højt 

hvor det er tydeligst. Omkranser på 3 sider af et areal på 50 x 35 

m i Ø-V. V-enden er sammenfaldende med fredskovsdiget 

(stendige). NØ-hjørnet bortskåret af stil. Flere steder beskadiget 

af kørsel. 

I gammel gran- og løvskov. 

Diget bør gøres synligt så flere skader undgås. 

383  56 Ifølge DKC.:  Jordfæstegrav - skeletgrav - fra romersk jernalder 

- folkevandringstid. 

Ikke lokaliseret. 

384  57 Ifølge DKC.: Boplads og løsfund fra ældre stenalder. Ikke lokaliseret. 

384  120 Ifølge DKC.: Skaldynge/køkkenmødding – areal på 35 x 15 m.  

384  121 Ifølge DKC.: Skaldynge/køkkenmødding – areal på 25 x 15 m. 
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   307 - MOSEMARK SKOV 3.07.14 – Udby sogn. 

390 3024:18 38 Høj. 4,5 x 17 x 10 m, orienteret NNØ-SSV.  

5 randsten i N-siden. I højfoden i SSV en gammel mergelgrav. 

Højsiderne afgravede og stejle. 

Græsklædt med et enkelt tre i S-siden. 

Den bare jord under træet bør der gøres noget ved. Kap 

evt. de nederste grene. Hullet i SSV-højfoden fyldes op, 

dækkes med jord, og der sås græs. 

390 3024:19 37 Høj. 2,5 x 10 m. Noget uregelmæssig med afgravninger og 

stejle sider overalt - dog ikke mod Ø. 

Græs og en del slåen. 

Den kunstige rævegrav i NØ-højfoden lukkes (det yderste 

rør pilles op). Slåen bør holdes nede. 

390  39 Ifølge DKC.:  En sløjfet høj. 

Nyanlagt skov. 

Ikke lokaliseret. 

390  101 Ifølge DKC.:  Fund af flintdolk. 

I nytilplantet skov. 

Ikke lokaliseret. 

392  90 Ifølge DKC.:  Fund af lancetformet flintdolk. 

Nytilplantet skov. 

 

 

 

Ikke lokaliseret. 

   
 

 



Fortidsminder og kulturhistoriske spor i VESTSJÆLLAND.  (Nyt navn pr. 1.01.08) 

Odsherred berejst 1994.  Kataloget revideret 9. juni 2000. Genbearbejdet nov. 2003.  Enkelte rettelser og opdateringer jan. 2008/nov. 2013. 

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER 

 

43 

   308 – ØERNE PÅ SØTERRITORIET  

   Ikke gennemgået. Formentlig ingen FM. (tilføjet nov. 2010). 

 

 

   
 

 

   401 - SONNERUP SKOV 3.04.05 – Højby sogn. 

28/32  433 Ifølge DKC.:  Fund af en 11 cm lang spidsnakket, sleben 

retøkse, og en 10 cm lang tyknakket sleben huløkse. 

 

29/30  540 Ifølge DKC.:  Fund af flintelag med skiveøkser og flækker. 

 

Stedet ikke lokaliseret. 

   402 - ELLINGE INDHEGNING 3.04.05 – Højby sogn. 

56  386 Ifølge DKC.:  En del løsfund fra stenalderen:  

flintsegle, brudstykker af økser samt en helt økse og en del 

flækker. 

 

 

 

 

 

Stedet ikke lokaliseret. 
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   403 - HØVE SKOV 3.04.10 – Vig sogn. 

146 2923:30 88a Høj. 2,0 x 19 m. Svag sænkning ned over højens SSV side. 

Græsklædt med en del brombær. 2 store fyrretræer og enkelte 

andre træer. 

 

Tilstanden fin og bevares.  

Brombærrene bør med mellemrum holdes i ave. 

   404 - JYDERUP SKOV 3.04.12 – Vig sogn. 

152 2923:62 431 Røse. 0,5 x 9 m. 

Græs- og træbevokset i mellemaldrende eg. 

Opvæksten bør holdes nede.  

Ellers OK. Tilstanden bevares. 

152 2923:63 432 Røse. 0,3 x 6 m. 

Græsklædt med enkelte mindre træer i mellemaldrende 

egebevoksning. 

Tilstanden bevares. 

152  439 Et enkelt hulvejsspor. 

Mellemaldrende egeskov. 

 

153/ 

159 
 440 Et hulvejsspor. Orienteret NNV – SSØ, 200 m langt, dog 

afbrudt i midten over en strækning af ca. 80 m. 

Henholdsvis gammel gran og nytilplantet gran. 
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155 2923:1 159 Høj. 1,5 x 16 m. Den VSV-lige højside og fod bortskåret af vej 

og stendige. 

Græsklædt med enkelte træer (tjørn).  

En del hyld og roser i højfoden. 

Roser og hyld bør holdes i ave. Stenbunken i højens S-fod 

bør ved lejlighed fjernes. 

156 A 441 Ifølge Sven Thorsen skulle der i denne afdeling være ca.  

35 mindre stendynger. 

Stendyngerne ikke lokaliseret. 

156 B 442 Røse (?). 0,3 x 7 m, men meget udflydende. Tvivlsomt som 

fortidsminde.  

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

156 C 443 Røse (?). 0,3 x 4 m. Tvivlsomt som fortidsminde.  

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

156 D 444 Røse (?). 0,3 x 7 m. Noget udflydende og tvivlsomt som fortids-

minde.  

Delvist med nordmannsgran og delvist i gammel bøgeskov. Et 

hegn hen over røsen. 

Bør dog alligevel friholdes helt for træer, og hegnet sættes 

uden om. 

157 E 445 Ifølge Sven Thorsen, 5 mindre stendynger, som ikke blev afsat 

på kortet dengang. 

Mellemaldrende egeskov. 

Ikke lokaliseret. 
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157 F 446 Ifølge Sven Thorsen, en høj (?). 0,4 x 8 m. 

Stedet fremtræder temmelig udflydende. Tvivlsomt som 

fortidsminde.  

Græsklædt med et egetræ i mellemaldrende egebevoksning. 

Tilstanden bevares. 

157  306 Her skulle ifølge den Sven Thorsen findes en røse.  

På stedet ses en del spredte sten inden for et område på ca. 6 m  

i diameter. 

Ung nordmannsbevoksning og med spor hen over. 

 

158 2923:64 418 Kælder. Hul i jorden, 6 x 4 m stort og 1,8 m dybt. I siderne  

i den Ø-lige ende ses en stensætning knap 1 m høj. 

En del birkeopvækst i ung lærkebevoksning. 

Tilstanden bevares. 

159  83 Ifølge DKC.:  Her skulle ligge  

"et synligt fortidsminde" (H. Thrane 1967). 

Gammel rødgran. 

Ikke lokaliseret. 

160  84 Ifølge DKC.:  En høj (H. Thrane 1967). 

I ung egeskov. 

Afsætningen sikker nok, men stedet betragtes ikke som 

fredet gravhøj. 

160  435 Kværnsten, gruttesten. 55 cm lang og 15 cm høj. Stenen er 

placeret i et stendige med gruttefladen nedad. 

 

162 G  

 

447 

 

Aflange stendynger, ca. 25 m. Muligvis sløjfede stendiger. 
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162 H 448 Aflange stendynger, ca. 30 m. Muligvis sløjfede stendiger. 

I gammel granskov med druehyld. 

 

163 2923:89 419 Høj. 0,6 X 11 m. I SØ-foden 2 store sten. I NV-foden 1 sten. 

Et NØ-SV-gående spor hen over højens SØ-side. 

I gammel granskov (grandis). 

Alt kvas fjernes fra højen. 

163 2930:90 420 Røse. 0,4 x 4 m. 

Træ på toppen af røsen. I ung bøg. 

Træet fældes. 

163 2923:91 421 Røse. 0,3 x 10 m. Tæt stenpakning i overfladen. 

Bevokset delvist med ung bøg og med mellemaldrende bøg. 

Røsen bør ryddes. 

163 2923:92 422 Røse. 0,4 x 8 m. En del sten i kanten og enkelte spredt på selve 

røsen. 

Enkelte graner, en birk og en bøg på røsen. 

Alt kvas fjernes, så røsen bliver så synlig som muligt. 

163  342 Ifølge DKC.:  En sten, 0,3 x 0,65 x 0,75 m stor med  

5 konkaviteter - muligvis skåltegn. 

Mellemaldrende bøg. 

Stenen ikke lokaliseret. 

165 2923:12 82 Høj. 1,8 x 13 m. 

Lidt græs, men ellers tæt tilgroet med slåen. 

Bør ryddes helt for opvækst og fremstå kun græsklædt, 

evt. med et enkelt træ. 

165  287 Ifølge DKC.:  En udstrakt boplads fra yngre bronzealder, som 

synes at dække det meste af afdelingen. 

Græsmark. 
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165  319 Ifølge DKC.:  En gravplads fra yngre romersk jernalder oven i 

bronzealderbopladsen (sb. 287). 

Græsmark. 

 

167 2923:65 423 Røse. 0,5 x 5 m. 

Et enkelt træ (douglas) i gammel nåletræsbevoksning. 

Alt kvas holdes væk fra røsen. 

167 2923:66 424 Røse. 0,5 x 5 m. 

Et par douglas på røsen i gammel nåletræsbevoksning. 

Alt kvas fjernes. 

167 2923:67 323 Røse. 0,3 x 5 m. Spor hen over røsen. 

Mosklædt i gammel lærkeskov. 

Alt kvas fjernes.  

Sporet bør lægges uden om røsen. 

167 I 449 Brønd (?). Sænkning i jorden. 4 m i diameter og 0,75 m dyb. 

Enkelte sten ses i siderne. 

I ung nordmannsgran. 

Tilstanden bevares. 
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167 J 450 Ifølge Sven Thorsen skulle der være 14 andre stendynger og 

formodede røser i afdelingen. 

Lige S for 2923:65 og 66, langs S-siden af jorddiget der, er 5 

små røser lokaliseret samt 1 lige N for jorddiget. Men de øvrige 

8 stendynger/røser, som skulle ligge S herfor – 5 stk. N for 

2923:67, 1 lidt V for 2923:67 og 1 ca. 100 m SV fro 2823:67, 

er ikke lokaliseret. 

Åbne signaturer markerer, at stedet blot er overført fra tidligere 

kort. 

Lukkede signaturer markerer stensamlinger, som er set ved 

denne berejsning (1994). 

 

170 K 451 Her skulle ifølge Sven Thorsen være en formodet røse,  

0,3 x 3 m, med stor jordfast sten. 

Overfladen er ret blød, og der er rævegrav i anlægget.  

I gammel granskov. 

 

171 2923:105 

L 

452 Hustomt. Anlæg af lave volde, hist og her med sten. 8 x 18 m, 

orienteret ca. Ø-V. Den S-lige langside ses ikke. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

172 M 453 Formodet brøndsænkning. 4 m i diameter, 0,5 m dyb. 

Gammel douglas. 
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172 N 454 Ifølge Sven Thorsen, en formodet brolagt gårdsplads. Bortset 

fra enkelte hånd- til hovedstore sten hist og her samt en gammel 

rodvælter, ses intet. 

I ung bøgebevoksning. 

 

173 2923:53 289 Røse. 1,8 x 20 m. Noget affladet top. Hen over røsens V-side et 

ca. N-S-gående spor, som har gnavet sig ned i røsen. 

Nogenlunde friholdt for tilplantning. I ung rødgranbevoksning 

(ca. 10 år). 

Sporet lægges uden om røsen. Lidt egeopvækst vil gøre 

godt. 

Ellers OK. 

173 2923:68 333 Røse. 0,8 x 7 m. 

Tilplantet med ca. 10-årig omorika. Megen brombær og 

ahornopvækst. 

Bør ryddes helt for træer og opvækst. 

173 2923:69 334 Røse. 1,5 x 14 m. 

Græsklædt med lidt rod- og stødskud. Friholdt for tilplantning i 

ung omorikabevoksning. 

Tilstanden fin og bevares.  

Lad evt. lidt egetræer komme op. 

173  56 Sb. 56 og lokaliteter lige V herfor skulle efter forrige 

registreringer være henholdsvis en røse, 0,5-1 x 10 m, og en 

formodet røse, 0,3-0,5 x 6-8 m. 

I ung nåletræsbevoksning. 

Har ikke kunnet konstatere noget på stedet. 

173  299 Ifølge DKC.:  Stendynger/stenkoncentration. 

I ung nåletræsbevoksning. 

Ikke lokaliseret. 
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173  300 Ifølge DKC.:  En stendynge. Lokaliteten noteret op ved forrige 

berejsning. 

I ung nåletræsbevoksning. 

Ikke genfundet.  

Afsætningen overført fra tidligere kort. 

173  322 Ifølge DKC.:  En røse, 0,3 x 8 m. Lokaliteten noteret op ved 

forrige berejsning. 

I ung nåletræsbevoksning. 

Ikke genfundet.  

Afsætningen overført fra tidligere kort. 

173 O 455 Formodet gårdtomt og brøndsænkning. 

I ung omorika. 

 

174 2923:2 161 Røse. 0,8 x 7 m. Et spor over røsens S-fod. 

Græsklædt med et enkelt egetræ i mellemaldrende egeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

174 2923:87 332 Røse. 0,4 x 9 m. 

Græsklædt med enkelte træer. I mellemaldrende egeskov. 

Nåletræer og småbuske bør ryddes fra røsen.  

Ellers OK. 

174 2923:95 325 Røse. 0,3 x 6 m. 

Græsklædt i mellemaldrende egeskov. 

Tilstanden bevares. 

174 Q 456 Ifølge tidligere registrering en røse, 0,3 x 6 m.  

Græsbevokset med et enkelt træ i mellemaldrende lærke-

bevoksning. 

Tilstanden bevares. 

174  324 Ifølge DKC.:  En stendynge. 

I mellemaldrende egeskov. 

Ikke lokaliseret. 
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174  326 Ifølge DKC.:  Røse, 0,2 x 6 m. 

Græsklædt med et par træer. I mellemaldrende lærkebevoksning. 

 

174  327 Ifølge Nationalmuseet og tidligere berejsninger: Der skulle her 

være en formodet røse. 

I mellemaldrende lærkebevoksning. 

Ikke lokaliseret. 

174  328 Ifølge Nationalmuseet og tidligere registrering:  

Der skulle her ligge en formodet røse. 

I mellemaldrende lærkebevoksning. 

Ikke lokaliseret. 

174  329 Ifølge DKC.:  En røse, 0,2 x 7 m. 

Græsklædt i mellemaldrende fyrreskov. 

Tilstanden bevares. 

174  330 Ifølge DKC.:  En røse, 0,4 x 8 m. 

Græsklædt med en del træer og kaprifolier. 

 

174  335 Sten. 55 x 50 x 20 m. Med en rund konkavitet,  

15 cm i diameter og ca. 2 cm dyb. Næppe et skåltegn. 

Tæt ved vejkant i gammel egeskov. 

 

 

174  336 Ifølge DKC.:  Sten med skålgrube,  

0,45 x 0,65 x 0,60 m stor. 

Ikke lokaliseret. 

174/ 

175 
2923:94 331 Røse. 1,0 x 10 m. En NNØ-SSV-gående skovvej hen over 

røsens Ø-lige halvdel. 

Græsklædt og med skovvej. 

Tilstanden bevares. 



Fortidsminder og kulturhistoriske spor i VESTSJÆLLAND.  (Nyt navn pr. 1.01.08) 

Odsherred berejst 1994.  Kataloget revideret 9. juni 2000. Genbearbejdet nov. 2003.  Enkelte rettelser og opdateringer jan. 2008/nov. 2013. 

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER 

 

53 

175 2923:3 48 Høj. 2,3 x 21 m. Sænkning i top. Over højens NNØ fod  

et VNV-ØSØ-gående spor. 

Græsklædt med enkelte træer. 

Flot plejet. Tilstanden fin og bevares.  

De 2 sidste nåletræer på højen bør fjernes. 

175 2923:86 303 Røse. 1,0 x 12 m. En stor sten i røsens SSV fod. 

Enkelte træer i mellemaldrende nålebevoksning. 

Alt kvas fjernes. Træerne tages ved udtyndingen. 

175 2923:93 426 Røse. 0,2 x 10 m. 

Græsklædt i mellemaldrende, nygennemhugget 

nåletræsbevoksning. 

Kvas og opvækst fjernes.  

Bøgen stammes op. 

175 2923:96 427 Røse. 0,2 x 4 m. 2 store sten stikker op af røsen. 

I mellemaldrende, nygennemhugget nåletræer. 

Kvas og opvækst ryddes.  

Ellers OK. 

178 2923:4 55 Røse. 1,0 x 1,5 m. 

Enkelte træer i gammel fyrreskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

179 2923:70 321 Røse. 0,4 x 9 m. 

Mosklædt med lidt druehyld og et par træer i mellemaldrende 

rødgranbevoksning. 

Holdes fri for kvas og druehyld. 

179 2923:71 320 Røse. 0,3 x 8 m. 

Mosklædt med lidt ahornopvækst og druehyld.  

Et par træer i mellemaldrende nåleskov. 

Bør ryddes for kvas og opvækst. 
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180 2923:5 301 Røse. 0,8 x 10 m. 

Stærkt overgroet med røn, brombær og kaprifolie, men ikke 

tilplantet. I ung rødgranbevoksning. 

Alt kvas og al opvækst - undtagen et par gode ege - fjer-

nes. De nærmeste graner stammes op. 

180 2923:6 51 Røse. 1,8 x 15 m. 

Græsklædt, friholdt for bevoksning i lysning i ung 

nåletræsbevoksning. 

Flot tilstand - bevares. 

180 2923:72 302 Røse. 0,5 x 8 m. 

Mosklædt med enkelte træer. I gammel nålebevoksning. 

Alt kvas og hyld ryddes.  

Rønnen bør blive stående. 

180 2923:73 160 Røse. 0,8 x 8 m. 

Græsklædt med lidt druehyld og enkelte træer i gammel 

nåletræsbevoksning. 

Alt kvas og opvækst fjernes. 

180 2923:74 298 Røse. 0,4 x 7 m. 

Mosklædt, masser af kaprifolier og et par træer i gammel 

nålebevoksning. 

Alt kvas og opvækst fjernes. Sitkaen stammes op.  

Én eg bør blive stående. 

180 2923:75 428 Røse. 0,3 x 7 m. 

Tilplantet med rødgran. 

Træerne på og omkring stammes op, og fjernes ved senere 

udtynding. 

180 2923:76 305 Røse. 0,8 x 10 m. Mindre hul i røsens SV-side. 

Tilplantet med ung fyr (ca. 15 år). 

Træerne på og omkring bør stammes op og tyndes ud ved 

lejlighed. Selvsået eg bør bevares. 
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180  343 Ifølge DKC.:  En sten med slibeflade - delvist sprængt. Ligger i 

stenbunke. 

Ung rødgran. 

Stenen er ikke lokaliseret. 

181 2923:7 52 Høj. 1,3 x 12 m. Lav, lille sænkning i top. 2 store og 1 mindre 

randsten i højens Ø-fod. 

Græsklædt med et par træer i gammel egeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

181 2923:77 304 Høj. 1,5 x 11 m. 

Græsklædt og tilplantet med ca. 15-årige sitka i N-lig højfod.  

I ung sitkakultur. 

Træerne i N-lig højfod fjernes.  

Ellers flot. Tilstanden bevares. 

181 2923:78 429 Høj. 1,0 x 11 m. 

Græsklædt med en enkelt gammel fuglekirsebær, friholdt for 

træer i ung sitkabevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. Træerne i 2 m zonen bør  

opstammes og tyndes ud. 

181 2923:79 434 Høj. 1,4 x 11 m. Lille sænkning i top. 

Friholdt for bevoksning, men helt overgroet af brombær. 

Bør henligge i græs. 

181 2923:80 337 Røse. 0,5 x 8 m. 

Tilplantet med eg (ca. 20 år). 

Druehylden ryddes, og egene tyndes ud. 

181 T 457 Over en strækning på 26 m syv sten på række. 

Ung sitkabevoksning. 

Måske uden betydning. 

Tilstanden bevares. 
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181  297 Ifølge DKC.:  En røse. 

På stedet ses et par store sten og noget, som kan ligne en 

særdeles ramponeret røse. 

Tilplantet med ung omorika. 

Tilstanden opretholdes. 

182 2923:9 50 Røse. 1,8 x 14 m. I toppen en 1,5 x 1,5 x 0,5 m stor 

nedgravning med nogle sten langs kanten. I V-siden en flad 

sænkning. 

Græsklædt med enkelte træer i mellemaldrende granbevoksning. 

Alt kvas fjernes. Træerne fældes, før de vælter i vinden. 

Lad endelig egen stå i højfoden.  

Ellers OK. 

182 2923:10 54 Høj. 1,5 x 12 m. Et par sten ses på toppen.  

Sænkning i højens Ø-side. 

Græsklædt med en del træer - birk, fyr og eg. 

Alt kvas fjernes. Nåletræerne og en del af birkes fjernes. 

Ellers OK. 

182 2923:81 49 Røse. 0,8 x 12 m. Noget udflydende og med noget ujævn 

overflade. 

Græsklædt, nogenlunde friholdt for tilplantning i ung 

lærkebevoksning. 

Træerne på og omkring røsen bør stammes op og tyndes 

ud. 

182 2923:82 339 Røse. 0,4 x 5 m. En sten i VSV-foden og 2 store sten 

i NNV-fod og -side. 

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Alt kvas fjernes, og rødgranerne på røsen fældes.  

Spar løvtræerne på stedet. 

182 2923:83 59 Røse. 0,5 x 5 m. Stor sten i røsens Ø-fod. 

I mellemaldrende nåletræsbevoksning. 

Alt kvas og slørende opvækst fjernes.  

Ellers OK. 
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182 2923:84 295 Røse. 0,8 x 8 m. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

182 2923:85 296 Røse. 0,6 x 8 m. 

Græsklædt i gammel bøgeskov med en stor fuglekirsebær på 

røsen. 

Alt kvas fjernes. Fuglekirsebærren bør fældes, inden den 

vælter af sig selv. 

182 2923:88 430 Røse. 0,5 x 7 m. På toppen ses en stor sten i overfladen. 

Græsklædt med begyndende opvækst af hyld og birk.  

Friholdt for tilplantning i nytilplantet douglas/lærkekultur. 

Tilstanden bevares.  

Selvsåningen bør med mellemrum holdes nede. 

182 U 458 Ifølge tidligere registrering: En røse. 0,2 x 4 m. 

En stor birk på røsen. I mellemaldrende nåleskov. 

Tilstanden bevares. 

182  311 Ifølge DKC.:  Udaterede bopladsgruber i grusgrav.  

I grusgraven fund af hvæssesten fra yngre jernalder. 

 

Alt for længst bortgravet. 

   405 - KÅRUP SKOV 3.04.03 – Fårevejle sogn. 

302  79 Her skulle ifølge Nationalmuseet ligge en høj. 

Ung fyrreskov. 

Ikke lokaliseret. 

304 2922:10 67 Høj. 0,8 x 12 m. Meget svagt markeret. 

Græsklædt med enkelte birke og ege. 

Kvaset bør ryddes længere væk fra højen.  

Ellers OK. Tilstanden bevares. 
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304 2922:26 553 

(68) 

Høj, (røse). 0,3 x 6 m. Enkelte løse sten på overfladen. 

I blandet mellemaldrende skov med træer på højen. 

Tilstanden bevares. 

Højen burde hedde sb.nr. 68, men er fejlagtigt blevet omnummereret ca. 2010 

til sb.nr. 553, og kan ikke rettes tilbage. 

305 A 566 Her skulle - oplyser den Sven Thorsen - være en væltet sten, 

som muligvis er en bautasten identisk med  

"Knævs Ryttersten". En arkæologisk undersøgelse skulle fastslå, 

om dette var tilfældet. 

Gammel fyrreskov. 

Stenen er ikke identificeret, og ingen undersøgelse er 

iværksat. 

307  71 Ifølge DKC.:  En høj. Udflydende, ca. 0,5 x 10 m.  

På toppen en bunke sten. 

Bevokset med mellemaldrende grandis. 

 

308 2922:27 72 Høj. 0,8 x 16 m. Meget udflydende (tidligere overpløjet høj). En 

lav sænkning i toppen, hvori der ses toppen af en sten. 

Bevokset med ung bøg og rødgran. 

Alt kvas ryddes fra højen. Træerne - især rødgranen - 

tyndes ud. 

308  199 Ifølge DKC.:  Boplads fra stenalder. Fund af skiveskrabere, 

spånskrabere og flintafslag. 

Nytilplantet egekultur. 

 

308 B 567 Ifølge Sven Thorsen skulle der ligge en høj, 0,2 x 9 m. 

Meget udflydende og temmelig tvivlsom. 

Bevokset med ung bøg. 

Stedet formentlig rigtigt lokaliseret. 
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309 2922:15 69a Høj. 3,0 x 14 m. En af "Orehøje". Noget uregelmæssig  

i Ø-lig højside og en smule afgravet i S-lig højfod. 

Græsklædt i ager. 

Tilstanden fin og bevares. 

309 2922:16 70a Høj. 4,0 x 20 m. En af "Orehøje". På toppen ligger 3 sten. 

Græs- og lyngklædt i ager. 

Tilstanden fin og bevares.  

Slidspor efter publikum bør med mellemrum repareres. 

309 2922:17 70b Høj. 1,5 x 12 m. En af "Orehøje". I toppen et 2 m bredt  

og 0,5 m dybt krater. 

Græsgroet i ager. 

Tilstanden fin og bevares. 

309  137 Høj - højrest med dige henover. 14 m i N-S, 6 m i Ø-V og  

1,5 m høj. Hen over højresten et dige. 

Græs og slåenkrat. 

Tilstanden bevares.  

Slåenkrattet bør dog bekæmpes. 

309  221 Ifølge DKC.:  Fund af skafteegekølle af grønsten fra yngre 

stenalder. 

 

312 2922:25 550 Høj. 1,3 x 12 m. 

Enkelte træer i blandet mellemaldrende skov. 

Tilstanden fin og bevares. 

312 2922:28 551 Høj. 0,4 x 9 m. Meget udflydende. 

Græsklædt - sådan da. I gammel nåleskov. 

Kvaset bør ryddes længere væk fra højen. 

312  220 Ifølge DKC.:  Fund af tyknakket, sleben mejsel (yngre 

stenalder). 
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314 C 568 Her ligger ifølge Sven Thorsen en formodet høj. 

Græsklædt med masser af brombær og et par træer. 

Stedet formentlig rigtigt lokaliseret. 

I gammel fyrreskov. 

315 3022:44 523 Skålsten. Stor sten med flad yderside, indsat i stendige. Fladen 

vender mod ØSØ og måler ca. 140 m i bredden og 80 cm  

i højden. På fladen ses mindst 14 skåltegn. 

Stenen hælder noget fremover og bør rettes op. 

315 D 569 Formodentlig rester af en høj i skellet med stort jorddige  

henover. 

Tilstanden bevares. 

315 E 570 Stor stenbunke. 10-15 m x 1-1,5 m. Formodentlig rydningssten 

fra nyere tid. 

Helt overgroet af slåenkrat. 

Skal stedet undersøges nærmere, skal al slåen ryddes helt. 

315 F 571 Her skulle ifølge Sven Thorsen ligge en udflydende høj. 

Græsklædt med en slåen på toppen. I ager (græsmark). 

Stedet formentlig rigtigt lokaliseret. 

   
 

 

   406 - BJERGENE 3.04.03 – Fårevejle sogn. 

321  26 

 

Ifølge DKC.:  1 småhøje, som er blevet ryddet, hvorved der blev 

fundet lerkar. Fra sten- eller bronzealder.       I ager. 

Intet at se. 

321  27 Ifølge DKC.:  1 småhøje, som er blevet ryddet, hvorved der blev 

fundet lerkar. Fra sten- eller bronzealder.      I ager. 

Intet at se. 

321  333 Ifølge DKC.:  Fund af 3 flintafslag.  
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322 3022:2 20 Høj. 3,8 x 20 m. En 1 x 2 m stor sænkning i top. En smule 

afgravet på alle sider. 

Græsklædt i ager. 

Tilstanden fin og bevares. 

322  182 Ifølge DKC.:  Her har været en stenkiste og en brandgrav fra 

yngre bronzealder, hvorfra der er optaget en urne med bronze. 

 

323 3022:38 508 Høj. 1,0 x 8 m. Stor randsten synlig i SØ. En smule nedslidning 

af højfod og side i S og SØ. Flere hånd- til hovedstore sten ses 

på højen. 

Græsklædt med enebærkrat i V og N. 

Enebærkrattet trænges tilbage fra højen.  

Lidt reparation med græstørv vil være ønskeligt. 

323  229 Bopladser fra stenalder.  

323  230 Bopladser fra stenalder.  

323  231 Bopladser fra stenalder.  

323  444 Ifølge DKC.:  Fund af bagenden af en tyknakket  

flintøkse fra tragtbægerkultur. 

 

324  33 Ifølge DKC.:  En høj er ryddet ved søndre skel. 

Græsklædt i ager. 

 

324  34 Ifølge DKC.:  En banke "batteriet" kaldet, overpløjet. 

Græsklædt i ager. 

Jeg mener ikke, at der er tale om et kystbatteri! 

324/ 

325 
A  Slugt – som har formentlig fungeret som adgangsvej til 

stranden. 

Græsklædt og med en hel del slåenkrat. 

Bør ikke gro til. 
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325 3022:41 549 Høj, "Davrehøj". 0,8 x 4 m i Ø-V og 12 m i N-S.  

Afpløjet i Ø-siden og V-siden borte i grusgrav. 

Græsklædt. 

Tilstanden bevares. 

325  228 Nationalmuseet: Bopladsfund fra stenalder. Fund af  

1 skiveskraber og mange flinteflækker. 

 

325  464 Ifølge DKC.:  Fund af tyknakket, sleben huløkse og en bagende 

af en flintdolk. 

 

326 3022:3 29 Høj. 3,5 x 9 m i NV-SØ og 14 m i NØ-SV. Den SØ-lige del er 

bortgravet. 

Græsklædt, bortset fra den SØ-lige side, som er tilgroet med 

slåen og hyld. I ager. 

Højen burde ligge helt frit med græs.  

Højen bør restaureres. 

326  30 Ifølge DKC.:  En overpløjet høj. 

I ager. 

 

326  31 Ifølge DKC.:  En for længere tid siden nedpløjet høj fra sten- 

eller bronzealder. I højen er fundet en urne. 

Græsklædt i ager. 

 

326  355 Ifølge DKC.:  Fund af en miniature-dolk med håndgreb fra 

senneolitikum (Fårevejle Museum). 

 

327  227 Ifølge DKC.:  Bopladsfund fra stenalder. Fund af 1 tresidet pil 

uden skafttunge, 1 stor skiveskraber, 11 flintafslag. 
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   407 - SANDDOBBERNE  

341  62 Ifølge DKC.:  Boplads fra stenalder. Løsfund af 9 

flintafslag.Græsmark. 

Ikke lokaliseret. 

3.04.03 – Fårevejle sogn. 

343  211 Ifølge DKC.:  Fund af skiveskraber, spånskraber, flækkekniv. 

 

3.04.03 – Fårevejle sogn. 

343  377 Ifølge DKC.:  Fund af afslag fra stenalder. 

 

3.04.03 – Fårevejle sogn. 

344  214 Ifølge DKC.:  Fund af en flækkekniv fra stenalderen. 

 

3.04.03 – Fårevejle sogn. 

344  375 Ifølge DKC.:  Fund af stenalderflække og flintafslag. 3.04.03 – Fårevejle sogn. 

344  376 Ifølge DKC.:  Fund af 12 flintafslag. 3.04.03 – Fårevejle sogn. 

345  215 Ifølge DKC.:  Fund af kærneøkse fra ældre stenalder. 

 

3.04.03 – Fårevejle sogn. 

346 3022:25 20 Høj. 3,0 x 20 m. Noget afgravet langs foden.  

I toppen et 1 x 1 x 0,5 m stort hul. Op over højens  

NV- og NØ-sider er der anlagt en "sneglegang". 

Græsklædt med nogen opvækst. Træer rundt langs kanterne. 

Tilstanden OK og bevares.  

Med mellemrum bør kvas og opvækst dog fjernes. 

3.04.11 – Vallekilde sogn. 

346  212 Ifølge DKC.:  Fund af skraber fra stenalder. 

 

3.04.03 – Fårevejle sogn. 
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   408 - RØSNÆS 3.01.05 – Røsnæs sogn. 

402  70 Ifølge DKC.:  Stenalderboplads. 

I græs. 

Ikke lokaliseret. 

402  75 Ifølge DKC.:  Boplads fra sten- og bronzealder. Ertebøllekultur. 

I græs. 

Ikke lokaliseret. 

402  76 Ifølge DKC.:  Boplads og løsfund fra stenalder. 

I græs. 

Ikke lokaliseret. 

404 3019:6 143 Skanse. Ca. 5 m høj og ca. 35 m stor. Noget uregelmæssig 

firkantet jordbanke, med en topflade på ca. 15 x 20 m.  

Langs S-, V- og NV-foden ses en 3 m bred og 1,5 m dyb grav. 

Temmelig overgroet med slåen og tjørn. 

Den træagtige vegetation skal ryddes, så overfladen kan 

være græsdækket. 

405  69 Ifølge DKC.:  Et fund fra yngre stenalder - flintsegl.  

405  71 Ifølge DKC.:  Boplads fra sten- og bronzealder. 

I ager. 

Ikke lokaliseret. 

405  72 Ifølge DKC.:  Boplads fra sten- og bronzealder. 

I ager. 

Ikke lokaliseret. 

408  138 Iflg. DKC.: diverse genstande – enkeltfund.  
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407 A 148 Tidligere skanse. Nu helt forstyrret af tyskere, idet den blev 

ombygget under 2. verdenskrig. Der ses enkelte betonrester. 

Græs, krat og nåleskov. 

 

408 B 149 Oldtidsboplads. Sven Thorsen (20/10-1978) noterer: 20-30  

pletter med oppløjet, trækulsholdig grubefyld og oppløjede  

kulturjordspletter. 

I ager. 

Ikke lokaliseret. 

409  68 Ifølge DKC.:  Fund af flinteøkse. 

I ager. 

Ikke lokaliseret. 

411  73 Ifølge DKC.:  Boplads, der strækker sig over hele Knolden. Stor 

skriveskraber, grov flække, knude, 14 store afslag. På grund af 

de mange brede spåner er det sandsynligt,  

at både denne og 71 og 72 er dolktid eller bronzealder. 

 græs. 

Ikke lokaliseret. 

411  125 Ifølge DKC.:  Fund af sleben flinteøkse. 

I græs. 

Ikke lokaliseret. 
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417  74 Ifølge DKC.:  Opsamling af neolitiske redskaber på et større 

område SØ for Røsnæsgård omkring 1970 og tidligere. Der 

fandtes bl.a. spidsnakket økse af bjergart, dobbeltægget strids-

økse og skivekniv af flint fra tragtbægerkultur, grov flintøkse af 

enkeltgravskarakter, tyknakket økse og fladehugget flintsegl fra 

senneolitikum. Desuden fandtes et køllehovede af bjergart 

formentlig fra yngre bronzealder samt en spidsoval ildsten fra 

yngre romersk jernalder. Området er rigt på flintafslag. 

I ager. 

Ikke lokaliseret. 

   417 – GRAVHØJ VED SVEBØLLE 3.06.01 – Avnsø sogn. 

780 3222:4 9 Jættestue. Høj med udgravet jættestue. 17 x 14 x 2 m, 

orienteret ca. N-S. Ca. 20 randsten. På toppen ses det øverste af 

kammerets 3 dæksten. I Ø-siden anes toppen af en dæksten fra 

gangen og formodentlig toppene af 2 bæresten længst ude. 

Græsklædt. 

 

Fint plejet. Tilstanden bevares. 

   418 - VESTBORGEN  3.01.01 – Kalundborg sogn. 

785 3120:42 41 ”Vestborgen”. Flot og velplejet. 

   419 - STENHUS I KALUNDBORG 3.01.01 – Kalundborg sogn. 

790 C  Et bygningsfredet stenhus fra middelalderen.  

Beliggende Præstegade 23. 
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   420 – ØERNE PÅ SØTERRITORIET  

   Ikke gennemgået. Formentlig ingen FM. (tilføjet nov. 2010). 

 

 

   
 

 

   409 - VOLLERUP SKOV 3.01.03 – Raklev sogn. 

  96 Ifølge DKC.:  Ud imod stranden skal have ligget en dysse - 

Kongens Dysse kaldet. 

Ikke lokaliseret. 

  283 Ifølge DKC.:  Boplads med ret meget flint. 20 stk. opsamlet, 3 

skiveskrabere. 

 

  287 Ifølge DKC.:  Boplads. 5 stk. flintaffald ret spredt.  

  97 Ifølge DKC.:  På en bakke i skellet til 5b en sløjfet høj - 

Kongens Høj kaldet. 

Ikke lokaliseret. 

  286 Ifølge DKC.:  Depot fra yngre stenalder. Fund af flere flintøkser 

sammen (givet til lærer Nielsen). 

 

  240 Ifølge DKC.:  Boplads. Fund af 2 aflange skiveskrabere og 

brudstykke, en dårlig flække og 22 afslag. 

Ikke lokaliseret. 

  266 Ifølge DKC.:  Enkeltfund fra yngre stenalder. Spydspids af flint 

med afrundet nakke. 22 cm lang. 
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  331 Ifølge DKC.:  Stenalderboplads fra tragtbægerkultur på gårdejer 

J. Jespersens mark. 

 

 

   
 

 

   411 - OVERBY LYNG 3.04.09 – Odden sogn. 

750   Ingen fortidsminder registreret.  

   412 - STENSTRUP TROLDSTUER 3.04.05 Højby sogn. 

755 2823:5 123 Dobbeltjættestue, "Troldstuerne". Høj, 4,7 x 28 m.  

Det N-lige kammer er orienteret N-S og har gang mod Ø. 

Kammeret er 6,6 m langt, 2,5 m bredt og 2,1 m højt.  

Det SV-lige kammer er orienteret NØ-SV og har gang mod SØ. 

Kammeret er 6,4 m langt, 2,7 m bredt og 2 m højt. 

Græsklædt. 

 

Velplejet. Tilstanden bevares. Slidsporet op over højen 

ved den SØ-lige gang bør med mellemrum repareres. 

   413 - LÆRKEREDEN 3.04.03 – Fårevejle sogn. 

760  74 Ifølge DKC.:  En høj, "Loenhøj", 3,5 x 10,5 m. N-lig højfod 

borttaget af dige. 

Græsklædt i ager. 

 

Ingen høj på det afsatte sted. 
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   414 - DIESBJERG 3.04.03 – Fårevejle sogn. 

   Ifølge Sven Thorsen skulle der på toppen af Diesbjerg ligge en 

udflydende gravhøj. Efter min opfattelse er dette særdeles 

tvivlsomt. Vil ikke blive registreret som fredet fortidsminde. 

Græsklædt. 

 

765  201 På området, hvor P-pladsen nu ligger, findes en stor 

oldtidsboplads. 

Græs og P-plads. 

 

Der må ikke foretages gravearbejde uden arkæologisk 

overvågning. 

   415 - VEDDINGE BAKKE 3.04.03 – Fårevejle sogn. 

770  279 Ifølge DKC.:  En boplads fra ældre stenalder. Fund af en 

kærneøkse.  

I græsareal. 

 

Ikke lokaliseret. 

   416 - SYDSPIDS AF SEJERØ  3.06.07 – Sejerø sogn. 

775 2820:10 47 Langdysse. 0,5 x 10 x 5 m, orienteret Ø-V. Randsten: 4 i N,  

3 i Ø, 3 i S og 3 i V. I midten et rektangulært kammer, 

orienteret N-S, sat af 2 sidesten og én overligger.  

Græsklædt med en del høje urter. Langs hele S-siden er tæt 

bevoksning af forskelligt løvtræ. 

Bevoksningen S for dyssen bør helt ryddes. Dysse og 

omgivelser bør henligge helt i græs. Hegnet omkring dys-

sen fjernes. 
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775  46 Ifølge DKC.:  Fund af tyndnakket, sleben økse. Oval granitsten 

med 4 længdefurer.  

Tør strandeng. 

Ikke lokaliseret. Usikker afsætning. 

775  48 Ifølge DKC.:  Helt ude på øens S-Ø-spids ligger den såkaldte 

skanse, nu kun bestående af nogle ganske lave jordhøjninger. 

Skansen har nærmest udseende som fundamentet for en art 

tresidet bastion, hvis to længdesider løber parallelt med øens 

kystlinie, og hvis strube vender bort fra øens spids ind mod land. 

Struben skærmes af en meget uregelmæssig formet, lav 

jordhøjning, i hvilken der på tre sider findes en sænkning. Skan-

sens største længde er ca. 55 fod, dens bredde 36 fod.  

I jordhøjningens nedre og ydre sider ses en del håndsten.  

Nogle har ment heri at se resterne af et teltstade, men andre, 

navnlig gamle folk på øen, fortalte, at skansen er opført i 1807 

som forsvarsværk imod englænderne. 

På stedet ses 2 mindre nedgravninger med volde omkring. 

Dette er muligvis de sidste rester - evt. det, der kaldes 

struben - af den omtalte skanse, som forlængst er ”gravet” 

bort af havet. 

Tilstanden bevares. 

775  60 Ifølge DKC.:  Kulturlag med 6-7 grave og flintafslag i 

strandskrænt samt flintdolk (ildsten?). Endvidere diverse flint.  

Tør strandeng. 

Ikke lokaliseret. Usikker afsætning. 

775  68 Ifølge DKC.:  Ved dyssen nær S-Ø-spidsen. Halvdelen af 

arbejdsøkse af grønsten, tykt bor, flækkebor, spånskraber, 

flækkebrudstykker, afslag, grove, evt. bronzealder. 

Tør strandeng. 

Ikke lokaliseret. Usikker afsætning. 
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775  159 Ifølge DKC.:  Skelet, udateret, nedskredet fra kystskrænten. 

Desuden flintaffald. 

Tør strandeng. 

 

 

   
 

 

   410 - KLOSTERSKOV  

   To fredede fortidsminder samt alle Nationalmuseets lokaliteter 

er medtaget - selv om de ligger udenfor de arealer, vi ejer i 

øjeblikket. Nationalmuseets lokaliteter er foreløbig ikke 

besigtiget eller forsøgt lokaliseret. 

 

   3.01.03 - RAKLEV SOGN  

455  84 Ifølge DKC.:  En gravhøj fra yngre stenalder eller ældre 

bronzealder. Sløjfet. 

 

Uden 

for 
 70 Ifølge DKC.:  En svært beskadiget stenbygget grav. Sløjfet.  

Uden 

for 
 71 Ifølge DKC.:  En svært beskadiget gravhøj. Sløjfet.  

Uden 

for 
 72 Ifølge DKC.:  En svært beskadiget gravhøj. Sløjfet.  

Uden 

for 
 73 Ifølge DKC.:  Gravhøj fra yngre stenalder eller bronzealder. 

Sløjfet. 
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Uden 

for 
 74 Ifølge DKC.:  Gravhøj fra yngre stenalder eller bronzealder. 

Sløjfet. 

 

Uden 

for 
 75 Ifølge DKC.:  Gravhøj, antagelig ubeskadiget. Sløjfet.  

Uden 

for 
 76 Ifølge DKC.:  Gravhøj, antagelig ubeskadiget. Sløjfet.  

Uden 

for 
 77 Ifølge DKC.:  Svært beskadiget gravhøj. Sløjfet.  

Uden 

for 
 78 Ifølge DKC.:  Svært beskadiget gravhøj. Sløjfet.  

Uden 

for 
 79 Ifølge DKC.:  Svært beskadiget stenbygget grav. Sløjfet.  

Uden 

for 
 80 Ifølge DKC.:  Svært beskadiget høj. Sløjfet.  

Uden 

for 
 265 Ifølge DKC.:  Fund af oldsag.  

Uden 

for 
 268 Ifølge DKC.:  Fund af 2 genstande fra yngre stenalder.  

Uden 

for 
 330 Ifølge DKC.:  Fund fra yngre bronzealder.  

   3.01.01 - KALUNDBORG SOGN  

Uden 

for 
 5 Ifølge DKC.:  Boplads, løsfund fra stenalder.  
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   3.01.08 - TØMMERBY SOGN  

Uden 

for 
3120:34 29 Høj. ca. 4,0 x 25 m (ikke til at måle ordentligt). Stort skår i Ø-

siden - 6 m bredt og op til 2 m dybt, fra højfod til midten af 

højen. Stor afgravning i højens SØ side. Ø-lig højfod afspærret 

af en stensætning ind mod have. Højfoden i N stejlt afgravet. 

Helt overgroet med slåen, hyld m.m., således at overfladen er 

uden vegetation. I et område SV for højen er der plantet rødgran 

(ca. 8 år). Skur og vandingsbassin lige uden for højen i V. 

Bør ryddes helt for bevoksning og evt. restaureres. Skur, 

vandingsbassin bør fjernes fra højen og beplantningens 

lovlighed bør checkes. 

Uden 

for 
3120:35 28 Runddysse. 0,5 m høj x 13 m i diameter. 13 synlige randsten. 

På toppen et kammer af 5 bæresten og en 1,2 m tyk dæksten. 

Kammeret måler ca. 1,75 x 1,75 m. En sten, som spærrer 

indgangen, er muligvis en del af dækstenen, som er knækket af. 

Græsklædt i ager. 

Tilstanden fin og bevares.  

Der pløjes for tæt på randstenene. 2-m zonen skal 

overholdes. 

Uden 

for 
 14 Ifølge DKC.:  Megalitgrav. Sløjfet.  

Uden 

for 
 15 Ifølge DKC.:  Megalitgrav. Sløjfet.  

Uden 

for 
 16 Ifølge DKC.:  Megalitgrav. Svært beskadiget.  

Uden 

for 
 17 Ifølge DKC.:  Gravhøj fra yngre stenalder eller bronzealder. 

Svært beskadiget. 

 

Uden 

for 
 18 Ifølge DKC.:  Overpløjet gravhøj.  
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Uden 

for 
 24 Ifølge DKC.:  Svært beskadiget høj med stengrav.  

Uden 

for 
 25 Ifølge DKC.:  Svært beskadiget høj med stengrav.  

Uden 

for 
 27 Ifølge DKC.:  Gravhøj fra yngre stenalder. Sløjfet.  

Udenf

or 
 30 Ifølge DKC.:  Svært beskadiget høj med stengrav.  

Uden 

for 
 64 Ifølge DKC.:  Depotfund, måske fra yngre stenalder.  

Uden 

for 
 79 Ifølge DKC.:  Fund fra yngre stenalder.  

Uden 

for 
 80 Ifølge DKC.:  Fund fra yngre stenalder.  

Uden 

for 
 144 Ifølge DKC.:  Boplads og løsfund fra yngre stenalder.  

Uden 

for 
 157 Ifølge DKC.:  Boplads og løsfund fra stenalder og jernalder. 
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   501 - STORSKOV 2.06.04 – Kirke-Hvalsø sogn. 

1023 3326:52 44 Brønd. sat af utilhuggede og enkelte kløvede sten. Diameter ca. 

1,20 m - men noget større ved de 2 øverste skifter. Brønden 

oprenset ned til 1,75 meters dybde - svarende til 8 skifter. 

Beliggende i lavt område i poppelbevoksning. 

Brønden er indhegnet.  

Tilstanden fin og bevares. 

1024 3326:2 15 Høj, ”Alabasthøj”. 1,5 x 14 m. Noget ujævnt afrundet og med 

en flad nedgravning af toppen og siden i VSV. En del sten og 

stenpakninger i overfladen. 

Græs- og mosklædt i gammel bøgeskov. 

Kvas fjernes - ellers OK. 

1024 

1025 

1034 

 51 Oldtidsagre.  
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1028/ 

1056 
3325:16 40 Mølledæmninger. Den Ø-ligste dæmning er 35 m lang og  

ca. 2 m høj, orienteret SSØ-NNV. Gennemskåret 2 steder af 

hhv. Elverdamsåen og en gravet omløbskanal. Ved begge 

gennemskæringer ses en del sten.  

Den V-ligste dæmning er ca. 35 m lang og 3,5 m høj, orienteret 

næsten N-S. Gennemskåret 2 steder; helt i S af Elverdamsåen og 

i den N-lige ende af en gravet omløbskanal. Hvad der er 

oprindelige terræn, og hvad der er dæmning, er svært at adskille.  

De to dæmninger ligger omtrent parallelt med hinanden, ca. 20 

m fra hinanden.  

I den Ø-lige dæmningens forlængelse i S ses en vifte af 3 

hulvejsspor – sb.nr. 49. 

I gammel bøgeskov.  

Dæmningerne bør holdes synlige. 

1031 3326:53 43 Høj. 0,6 x 9 m. Stenfyldt overflade. En smule beskadiget af 

harvning. 

I gammel bøgeskov med nyspiret bøgeselvsåning. 

 

 

Tilstanden bevares. Selvsåningen på og omkring højen bør 

fjernes om nogle år. 

1037 

 

 52 Fægyde. Langs afdelingens S-grænse ind mod afd. 1038 i 

Valborup Skov, forløber 2 parallelle jorddiger nær hinanden. 

Der er tale om en smal fægyde. 
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   502 - VALBORUP SKOV 2.06.04 – Kirke-Hvalsø sogn. 

1039 A 50 Mindeplade. Til minde om våbennedkastninger under  

2. verdenskrig. Pladen fastgjort til rester af en nødfældet stor eg, 

hvor faldskærmen havde sat sig fast. En kobberplade, 20 x 27,5 

cm stor, med følgende tekst:  

                           1940-1945  

                 TIL MINDE OM VAABEN -  
                 MODTAGELSERNE HER .  
                 .. MANGEN EG ER FOR 
                 UVEJRET SEGNET .. 

I gammel egeskov. 

 

1040/ 

1042 
3326:45 41 Dæmning. Ø-lig del orienteret Ø-V. V-lig del orienteret  

ØSØ-VNV. Ø-lig del ca. 45 m lang, 10 m bred og op til  

1,75 m høj, afbrudt omtrent i midten af en 4 m bred 

grøftegennemgravning. Den V-lige del er ca. 35 m lang,  

8 m bred og 0,75 m høj.  

Gamle rødgraner og en enkelt gammel bøg. 

Tilstanden fin og bevares. 

1041 3326:46 42 Dæmning. 65 m lang, 6 m bred og op til 1,5 m høj, orienteret 

NNV-SSØ. Afbrudt omtrent i midten over en strækning på  

ca. 5 m. 

I mellemaldrende bøgeskov. 

 

 

Tilstanden bevares. 
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1056  49 3 hulvejsspor, som sydfra går hen med dæmning 3325:16. 

 

 

   
 

 

   503 - RAVNSHOLTE SKOV 2.06.13 – Særløse sogn. 

1112/1

155 
3326:59 

A 

44 Vejkiste/stenkiste. 8 m lang, 45 cm høj og 40 cm bred. Leder 

vand under ”Valdemarsvejen”. Formodentlig adskilligt flere, 

tilsvarende stenkister i skovene, som ikke er blevet registreret 

endnu. 

 

 

1115 

 

 

 

1124/ 

1146 

 

1131/ 

1132 

1154 

og 

1160 

 

B 

 

 

C 

 

 

 

D 

 

E 

 

 

 

45 

Vejrracé, ”Valdemarsvejen”. Syd for skoven er vejen fredet 

som fortidsminde. I Ravnsholte skov findes tracéet dels som 

skovvej, og dels som hulvejsspor/vejdæmning i skoven langs de 

eksisterende veje. 

Del af  ”Valdemarsvej”. I afdelingen som hulvej, der i N deler 

sig. 2 svagere hulvejsspor drejer mod NV, medens fortsættelsen 

mod NØ, er en vejdæmning. 

 

 ”Ravnsholtevej” er på en strækning en del af ”Valdemarsvej”, 

delvis brolagt. 

 

”Valdemarsvej”. Middelalderligt vejtrace fortsætter mod S, 

hvor den tillige er fredet som fortidsminde. 

Langs V-siden af ”Vestre Sanatorievej”, hulvejsspor. 

Formentlig flere hulveje endnu, som ikke er registreret, langs 

”Valdemarsvejens” tracé. 

 

 

 

 

Sporet fint plejet. 

 

 

 

Tilstanden bevares. 
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1132 3326:47 32 Sagnsten, ”Vardemarstenen”. En vandreblok, ca. 1,30 x 1,10 

x 1,50  m. Kender dog intet sagn knyttet til stenen, og navnet 

kommer sig vel af at den står her ved Valdemarsvejen. 

Ligger - eller står - lige ud til Valdemarsvejen i Ø-siden. 

 

1141 3326:48 28 ”Sct. Mortens Kilde”. Stensat kildebrønd. Sat af hovedstore 

sten. Brønden er 1 m i diameter. Dybde ca. 1,20 m, men kun  

3 skifter sten - 0,50 m - er synlige. 

I gammel bøgeskov. 

Fin tilstand. 

   
 

 

   505 - MYRDESKOV 4.02.06 – Haraldsted sogn. 

600, 

607, 

608 

 270 Oldtidsagre.  

602, 

603 
 269 Oldtidsagre.  

603 A 268 På toppen af bakke findes - tror jeg - resterne af en gravhøj.  

På N- og V-siden en grusgrav.  

Højen vil dog ikke blive registreret som en fredet høj. 

 

 

605  151 Ifølge DKC.: Privat anmeldelse af en MARKRØSE. 

 

Ikke lokaliseret (EB. 8.06.11) 
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606  150 Ifølge DKC.: Privat anmeldelse af en STENRÆKKE. 

Nogenlunde på det afsatte sten fandtes en stenrække af 7 sten 

over en strækning af ca. 50 m. Stenen længst mod SØ er ganske 

stor, medens stenen længst mod NV næppe lå in situ. Nogen 

overbesisende række er der ikke tale om. 

CA 50 m NV for den ovenfor beskrevne stenrække, endnu en. 

9 m lang, orienteret N-S, idet dog S-enden drejer mod SØ. 

Denne række indelolder 15 sten. 

Mon det er dette den private anmelder har anmeldt? 

I gammel løvskov. 

 

 

(EB. 8.06.11) 

   506 - VRANGE SKOV 4.02.06 – Haraldsted sogn. 

   Ingen fortidsminder registreret. 

 

 

 

   
 

 

   507 - FÆLLES FOLDEN 3.01.07 – Svallerup sogn. 

900   Ingen fortidsminder. 

Strandenge. 
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   508 - SVALLERUP STRAND 4.01.06 – Kirke-Flintinge sogn. 

905  78 Ifølge DKC.:  En stenalderboplads. Fund af en hel del flintaffald. 

I græsmark. 

 

   509 - LANGESØ ENG 4.02.06 – Haraldsted sogn. 

910   Ingen fortidsminder. 

 

 

   510 - LANGDYSSEN VED VIELSTED 4.01.06 – Kirke-Flintinge sogn. 

915 3424:13 9 Langdysse. 1,0 x 18 x 13 m, orienteret N-S. I S-enden ses  

11 randsten. 2 kamre med dæksten. Det N-lige kammer er sat  

af 5 bæresten med åbning mod V, hvor et par gangsten er 

bevaret. Endvidere ses 2 løse sten. Det S-lige kammer er sat  

af 4 bæresten. Udgang mod N, hvor 1 gangsten er bevaret. 

Et enkelt æbletræ på dyssen, som ellers ligger i græs på lille 

trekantet areal med vej og marker omkring. 

Særdeles velplejet. 

   511 - KNUD LAVARDS KAPEL 4.02.06 – Haraldsted sogn. 

920 3425:27 15 Kapelruin med skib, kor og apsis. Murværket ca. 0,5 m højt - 

af frådsten - 32 x 13 m i grundflade. 

Beliggende i ager. Græstæppe og enkelte løvtræer omkring. 

 

Velplejet. 

   512 - TADRE MØLLE  
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  92 Vandmøllen og området omkring er udpeget til 

KULTURARVSAREAL. 

2.06.07 – Kirke-Såby sogn. 

925  95 Mølledæmning og kanal.  2.06.07 – Kirke-Såby sogn. 

926  22 Ifølge DKC.:  Lille bakke nær åen. Rødt, leret jord med nogen 

kildekalk. Flintplet, 6 afslag opsamlet.  

Flinten er hvidlig patineret. 

Ikke lokaliseret. 

2.06.04 – Kirke-Hvalsø sogn. 

926  29 Ifølge DKC.:  Skeletfund. 2.06.04 – Kirke-Hvalsø sogn. 

926  66 Ifølge DKC.:  På markerne er fundet mange oldsager, bl.a. 

flintdolk og arbejdsøkse af grønsten. 

 

Ikke lokaliseret. 

2.06.07 – Kirke-Såby sogn. 

   
 

 

   513 – ØERNE PÅ SØTERRITORIET  

   Ikke gennemgået. Formentlig ingen FM. (tilføjet nov. 2010).  

   
 

 

   514 – FUGLEDEGÅRD  

   Ikke gennemgået. Formentlig ingen FM. (tilføjet nov. 2010).  
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   515 – AVNSTRUP SKOV  

   Ikke gennemgået. Formentlig ingen FM. (tilføjet nov. 2010).  

 

   
 

 

   601 - HEIDE OVERDREV 2.06.13 – Særløse sogn. 

1161 3326:56 

 

39 Kilde. Firkantet kildebrønd bygget af granitkvadre. Udvendigt 

måler kildebrønden 155 x 155 cm, indvendigt 110 x 110 cm. 

Bassinet er 115 cm dybt med en vandstand på 70 cm. Afløbet 

sidder i NV-siden, hvor øverste skifte sten fra midten har en  

30 cm bred afbrydelse.  

Kilden er opført i 1939 af Københavns Kommune som udflugts-

mål for Avnstrup Sanatoriums tuberkulosepatienter. Stedet blev 

dog hurtigt gjort til helligkilde af de ofte uhelbredeligt syge 

mennesker. 

Omgivet af siv på kant af mose. 

Tilstanden fin og bevares. 

Kilden bør dog holdes synlig. 

1174/ 

1194 
3326:49 34 Dæmning. Ca. 25 m lang, omtrent 5 m bred og op til 0,75 m 

høj. Orienteret omtrent Ø-V. Afbrudt omtrent i midten af en 

grøftegennemgravning.  

Ø-delen i ung løvskov, V-delen i gammel douglasbevoksning. 

Hulvejssporene og dæmningen bør ryddes for kvas - og 

holdes synlige. 
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1176 3326:55 29 Mindesten. Natrusten, 85 x 45 cm ved grunden, og 2 m høj. 

På siden mod SØ er indhugget følgende: 

TIL MINDE OM 

EDV.JOHS.ANGER 
      R.AF.DBG. 

SKOVRIDER VED 

BISTRUP SKOVE 

1898 – 1930 

REJSTE SKOVENS MÆND 

DENNE STEN 

Bag om stenen er der lagt en halvcirkel - 3 m i diameter – af 

hovedstore sten, og på mod stenen fra SØ, i en bredde ag 4 m og 

over en strækning af 6 m, er der anlagt 4 trappetrin, ligeledes af 

hovedstore sten. 

Velplejet. På skråning i ung bøgeskov. 

 

1179 3326:43 10 Stenkreds. En lidt uregelmæssig rund stensænkning ca. 9 m  

i diameter. Ca. 30 større sten i kredsen, og adskilligt flere 

mindre sten indenfor. 

Et gammelt bøgetræ i selve stenkredsen. I blandet gammel skov. 

Tilstanden fin og bevares. 

1182  5 Ifølge DKC.:  Ødelagt dysse, som synes at have været 

langdysse. 

Ikke lokaliseret. 

1183  4 Ifølge DKC.:  Ødelagt dysse, som synes at have været 

langdysse. 

Ikke lokaliseret. 

1183  40 Hulvejsspor.  
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1189  

 

 

3326:57  

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

I fredningsforslaget, over ”Lillevangsrenden", det vandrige 

vandløb med godt fald, omtales en dæmning, som jeg dog ikke 

kunne lokaliserer. Men ved et mindre sideløb ses følgende: 

Dæmning, orienteret NØ-SV. 18 m lang, 6 m bred og 1 m høj. 

dæmningen er gennemskåret omtrent i midten, hvor vanden nu 

passerer. 

Tæt overgroet med opvækst at blandede løvtræer.  

I gammel askeskov.  

 

 

 

Bør holdes synlig og tilgængelig. 

1192  42 Et par fine hulvejsspor.    

I gammel bøg. 

 

1215 3326:58 

 

43 Helligkilde, "Blodkilde". Firkantet kildebrønd sat af 

granitkvadre. Udvendig måler kilden 155 x 155 cm; indvendig 

110 x 110 cm. 

Kummen er ca. 70 cm dyb og har vand til randen. Navnet 

henfører til okkerfarven. Kilden er opført i 1939 af Københavns 

Kommune som udflugtsmål for Avnstrup Sanatoriums 

tuberkulosepatienter. Stedet blev dog hurtigt gjort til helligkilde 

af de ofte uhelbredeligt syge mennesker. 

På kant af vådområde. 

Tilstanden fin og bevares. Kilden bør dog holdes synlig. 

1227 3326:50 33 Sagntræ, "Kludeeg". 1000-årig gammel eg. Oprindelig 3,5 m i 

diameter. Hele kernen er rådnet bort. Tilbage er kun ca. 1/3 af 

splinten (omkredsen) fordelt på 2 livskraftige dele. Et par klude i 

træet. 

 

Tilstanden fin og bevares. 
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   602 - ORUP SKOV 2.06.13 – Særløse sogn. 

1236 3326:5 6 Langdysse. 1,7 x 42 x 9 m, orienteret VNV-ØSØ.  

Ingen højning i Ø- og V-enden. Randsten: 15 i N, 2 i V, 18 i S  

og ingen i Ø. En del løse sten og stenpakninger. 

Enkelte gamle bøge og en del ahornopvækst. I gammel 

bøgeskov. 

Fin tilstand.  

Opvækst holdes nede. 

1236 3326:7 8 Runddysse. Højning, 0,8 x 10 m. På toppen et lille dyssekam-

mer sat af 4 sidesten og en dæksten. 

Græsklædt med en del hindbær. Friholdt for træer i ung 

normandsgranbevoksning. 

Hindbærrene bør bekæmpes.  

Ellers fin tilstand, som bevares. 

1237 3326:6 9 Høj. 2,3 x 20 m. En ca. 1 m dyb halvmåleformet nedgravning i 

toppens Ø-lige del. 

Græsklædt med enkelte gamle bøge. I gammel bøgeskov. 

Opvækst holdes nede.  

Ellers fin tilstand, som bevares. 

1238 3326:54 30 Høj. 1,0 x 10 m. 

Bevokset med mellemaldrende rødgran i tilsvarende bevoksning. 

Tilstanden fin. Kvas fjernes. Træerne på og omkring højen 

stammes op og udtyndes kraftigere. 

Alle træer bør være borte i løbet af 20 år. 

1243 3326:51 31 Høj. 0,6 x 10 m. En randsten i S-lig højfod. 

En del opvækst. I gammel løvskov. 

 

 

Gammelt kvas fjernes, så højen fremstår så synligt som 

muligt. Slørende opvækst holdes nede. 
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   604 - PEDERSTED SKOV 2.06.13 – Særløse sogn. 

   Ingen fortidsminder. 

 

 

   605 - STUBBERUP SKOV 2.01.01 – Borup sogn. 

   Ingen fortidsminder. 

 

 

   
 

 

   606 - KATTINGE SØERNE 2.04.12 – Sct. Jørgens sogn. 

   Ingen fortidsminder. 

 

 

   607 - BOSERUP SKOV 2.04.12 – Sct. Jørgens sogn. 

1271  20 Ifølge DKC.:  Boplads/skaldynge fra stenalderen. Vær opmærksom på museumslovens § 26. 

1271 

1272 
 18 Ifølge DKC.:  Boplads/skaldynge fra stenalderen. Vær opmærksom på museumslovens § 26. 

1276 3127:43 82 Høj. 0,7 x 10 m. Noget ujævn overflade. N-siden beskadiget af 

gammelt traktorspor. 

En enkelt eg på højen samt opvækst af elm. I mellemaldrende 

egebevoksning. 
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1293 

1294 

1295 

 86 Oldtidsagre. Inden for det skraverede område er der iagttaget 

agre fra jernalderen. (v. Viggo Nielsen). 

 

1277  21 Ifølge DKC.:  Boplads/skaldynge fra stenalderen. Vær opmærksom på museumslovens § 26. 

1278  22 Ifølge DKC.:  Boplads/skaldynge fra stenalderen. Vær opmærksom på museumslovens § 26. 

1278  23 Ifølge DKC.:  Boplads/skaldynge fra stenalderen. Vær opmærksom på museumslovens § 26. 

1280  24 Ifølge DKC.:  Boplads/skaldynge fra stenalderen. Vær opmærksom på museumslovens § 26. 

1295 3227:36 76 Høj. 1,5 x 16 m. Særdeles velbevaret. 

Græs- og urteklædt. En del selvsåning i ung egebevoksning. 

Slørende opvækst bør holdes nede.  

Ellers fin tilstand, som bevares. 

1295 3227:38 78 Høj. 0,8 x 12 m. Flad sænkning i top. S-lig højfod noget be-

skadiget af jorddige. 

Græs- og urteklædt i ung blandet løvskov. 

Den slørende opvækst holdes nede.  

Ellers OK. 

1310 3227:2 14 Høj. 3,5 x 28 m. En sti op over højen, ca. N-S, har slidt sig lidt 

ned. Også toppen afslidt for vegetation. Ellers stor, flot, intakt 

gravhøj. 

Bevokset med græs og urter og en del rod- og stødskud.  

En enkelt gammel eg på højen. I ung blandet løvskov. 

Slidskaderne bør udbedres. Gammelt kvas bør fjernes og 

rod- og stødskud holdes i ave.  

Ellers OK. 
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1310 3227:13 34 Voldsted. Anlægget består af en uregelmæssig firkantet banke, 

ca. 35 x 35 m omgivet af en indtil 1 m høj randvold med en 

foranliggende grav, hvis bredde er ca. 3 m og hvis dybde er ca. 

0,5 m. På S- og Ø-siden af anlægget ses endnu spor af en 

udenfor graven liggende ydre vold, mens denne vold er forstyr-

ret mod N ved anlæg af skovspor. 

Bevokset med ung ask og ahorn. 

Tilstanden fin og bevares. Alt kvas bør dog fjernes fra 

volde og grave, så de træder så tydeligt frem som muligt. 

1310 3227:37 77 Høj. 1,3 x 14 m. Den Ø-lige højfod - ca. 1/3-del af højen - bort-

skåret af skovvej. 

Græs- og urteklædt med enkelte træer og lidt stødskud. I 

gammel løvskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

1311 3227:3 13 Høj. 3,0 x 25 m. Svag lavning i top. Flere stier op over højen og 

toppen med bortslidt vegetation. 

Græsklædt i gammel løvskov. 

Flot høj.  

Kvas fjernes og selvsåning holdes nede. 

1312 3227:39 79 Høj. 1,0 x 14 m. 

Græs- og urteklædt med rod- og stødskud og enkelte gamle 

træer. I blandet gammel løvskov. 

Slørende opvækst holdes nede.  

Ellers OK. 

1312 3237:40 80 Høj. 0,5 x 14 m. Meget udflydende og noget ujævn i overflade 

og omrids. 

Græs- og urteklædt. Tæt overgroet af ung ask.  

I gammel, blandet løvskov. 

Slørende opvækst holdes i ave.  

I øvrigt OK. 
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1312 3227:41 81 Høj. 0,5 x 13 m. 

Græs- og urteklædt med en del selvsåning. Rod- og stødskud.  

I gammel blandet løvskov. 

Slørende opvækst bekæmpes.  

Ellers OK. 

1322 

1323 
 87 Oldtidsagre. Inden for det skraverede område er der iagttaget 

agre fra jernalderen. (v. Viggo Nielsen). 

 

  

   
SKOVKORT 22 

 

   608 - GERSHØJ 2.06.02 – Gershøj sogn. 

950   Ingen fortidsminder.  

   609 - AREALER VED EJBY 2.06.11 – Rye sogn. 

955 

956 
  Ingen fortidsminder  

   610 - AREALER VED GL. LEJRE  

960 3226:58 4 Høj, "Hyrdehøj". 5,0 x 25 m med stejle sider. 

Græsklædt i ager. Et enkelt træ på højen. 

Bør holdes i græs. Rod- og stødskud holdes nede. Kan 

evt. afgræsses i korte perioder, hvis ikke det beskadiger 

højen. Hegnet, som skæmmer højen, bør tages ned, når der 

ikke er kreaturer på marken. 

2.04.09 – Kornerup sogn. 
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960 3226:59 5 Bautasten, "Dronning Margrethes Sten".  

1,7 m høj, 1,1 x 0,9 m i grundflade. Den flade side af stenen 

vender mos NNV. 

I ager. 

Der bør, hvis marken pløjes, ikke køres tættere end 2,5 m 

fra stenen. Stenen bør, med 10. kontors mellemkomst, 

rettes op. 

2.04.09 – Kornerup sogn. 

960 ? 

(Uden 

for) 

3226:60 7 Skibssætning. Orienteret NNV-SSØ. I den Ø-lige langside ses 

15 sten inkl. den S-lige stævnsten. I den V-lige langside ses 10 

sten. I 2 af stenene i V-siden ses på indersiden "riller". 

Stensætningen er 60 m lang og 20 m bred. V herfor, og parallelt 

med, ses yderligere 6 sten - formentlig V-lig langside af endnu 

en, om end noget mindre, skibssætning.  

Restaureret 1921. Arkæologisk undersøgelse 1958. 

I græs. 

Evt. hyld eller lignende, som gror op ved stenene, bør 

holdes nede. Græsset bør slås tæt ind til stenene på begge 

sider, så stenene er helt frilagte. 

2.04.09 – Kornerup sogn. 

960 3226:61 3 Høj, "Ravnshøj". 5,0 x 33 m. En 9 m lang, 7 m bred og 1,5 m 

dyb fordybning fra midten af højen og ud mod Ø. Endvidere en 

0,5 m høj og 2 m bred brink i Ø. 

Græsklædt. 

Bør henligge i græs. Evt. rod- og stødskud holdes nede. 

Kan evt. afgræsses i korte perioder, hvis ikke det 

beskadiger højen. Også her bør hegnet tages ned, når der 

ikke er kreaturer på marken. 

2.04.09 – Kornerup sogn. 

960 ? 

(Uden 

for) 

3226:72 6 Høj, "Grydehøj". 3,0 x 36 m. Ø-lig højfod og side er stejl. 

Græsklædt. 

Tilstanden bevares. 

2.04.09 – Kornerup sogn. 
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962 3226:80 81 Mølledæmning og tilbageløbskanal til Lejre Å. En ca. 200 m 

lang, VSV-ØNØ gående dæmning, ca. 20 m bred og ca. 2,5 m 

høj. Fra ØNØ-enden udgår en ca. 50 m lang, ca. 8 m bred og ca. 

1,5 m høj dæmning mod NNØ. Denne del af dæmningen er over 

en strækning af ca. 12 m, i den S-lige ende, gennemskåret af 

møllekanalen. Dæmningen har opstemt vandet fra både Lejre Å 

og Kornerup Å. Møllekanalen er ca. 200 m lang, ca. 8 m bred 

og fra 0,5-1 m dyb. Kanalen løber mod V fra gennemskæringen 

af dæmningen I V-enden drejer den mod N og forsvinder. 

Møllekanalen, der har ledt Lejre Å’s vand tilbage til Lejre Å’s 

naturlige løb, er nu tør. Møllekanalen er afbrudt ca. på midten af 

en grusvej, som også løber på kronen af den V-lige halvdel af 

dæmningen. Selve grusvejen er ikke omfattet af fredningen. Det 

samme gælder Københavns Vandforsynings indvindingsanlæg. 

Fredningen forhindrer ikke en nødvendig vedligeholdelse af 

såvel vejen som vandindvindingsanlægget.  

Se i øvrigt kurveopmåling af anlægget.  

Den del, vi ejer, er græsklædt. 

Tilstanden bør bevares. Den Ø-lige del af anlægget ejes af 

Københavns Vandforsyning. Distriktet bør evt. aftale med 

naboen, at også denne del holdes plejet og synlig, så 

dæmning og kanal kan opleves i hele sin udstrækning. 

2.06.01 – Allerslev sogn. 

 

962  34 Ifølge DKC.:  En sløjfet høj "Kong Foels Høj", der har været 

omsat med store sten, og i hvilken der er fundet en del 

menneskeknogler.   Græsmark. 

Ikke lokaliseret.  

2.06.01 – Allerslev sogn. 

962  96 Ifølge DKC.:  Der har på "Hestebjerget" ligget en nu sløjfet høj. 

Græsmark. 

Ikke lokaliseret.  

2.06.01 – Allerslev sogn. 
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964 3226:42 27 Høj, "Mysselhøj". 4,5 x 22 m. Flad topflade, 6 m i diameter.  

Delvist græsklædt, delvist med rod og stødskud. Et enkelt træ 

på højen. I ager. 

Rod- og stødskud fra store tjørn m.m. bør bekæmpes, og 

højen bør henligge med græs. Egetræet på højen er OK. 

Forpagtere bør instrueres om ikke at pløje tættere på højen 

og om at pløje til i stedet for fra højen. 

2.06.01 – Allerslev sogn. 

964  26 Ifølge DKC.:  "På et sted i marken, kaldet Kirkehøi, hvor der 

ikke er nogen forhøjning i terrænet, har man fra tid til anden 

opgravet en stor del mindre sten, der var nedsat i en aflang 

firkant og mellem hvilke mellemrummet var fyldt med "fin" jord, 

forskellige fra det øvrige jordsmon. Undertiden har man i denne 

jord fundet små stykker brændt ben. 

Ikke lokaliseret. 

2.06.01 – Allerslev sogn. 

964  28 Ifølge DKC.: Sløjfet høj på en lav forhøjning i terrænet. Afsat fra 4-cm kortet.  

964  31 Ifølge DKC.:  Sløjfede høj. Ved pløjning er der ofte stødt på 

større sten, som synes at være stillet i flere rækker. Der er gjort 

fund af skeletdele, bronzesager m.m. 

Afsat fra 4-cm kortet.  

2.06.01 – Allerslev sogn. 

964  32 Ifølge DKC.:  Sløjfede høj. Ved pløjning er der ofte stødt på 

større sten, som synes at være stillet i flere rækker. Der er gjort 

fund af skeletdele, bronzesager m.m. 

Afsat fra 4-cm kortet.  

2.06.01 – Allerslev sogn. 

964  108 Ifølge DKC.:  Vest for Orehøjvej, omkring ”Kongehalden” et 

areal på ca. 450 x 350 m, med en boplads fra sen vikingetid og 4 

grubehuse (dateret til 990 e.Kr.).  

 

 

 

Det undersøgte og fredede areal er stiplet ind på kortet 

med grønt. 

2.06.01 – Allerslev sogn. 
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   611 - HYRDESKOVEN 2.04.10 – Roskilde sogn. 

972 3227:35 23 Høj, "Låenhøj". 1,6 x 18 m. Midterpartiet af højen - omtrent  

8 m i diameter og op til 1,5 m dybt - er bortgravet, og ligeledes 

højsiden mod N. Et par mindre Afgravninger af den S-lige 

højside. 

Græsklædt med et par gamle træer - en tjørn og abild.  

I græsmark. 

 

Trods sine beskadigelser tager højen sig flot ud på afstand.  

Bør restaureres i samarbejde med Kulturhistorisk Kontor. 

   
 

 

   613 - HØNG SKOV 3.02.04 – Finderup sogn. 

  11 Iflg. Nationalmuseet en nu helt bortgravet megalitgrav med fund 

at flintekiler og mejsler, ravperler og potteskår. (1892). 

 

  12 Iflg. Nationalmuseet en nu helt forsvundet høj (1892).  

  13 Iflg. Nationalmuseet en næsten helt forsvundet megalitgrav med 

fund af rester af et ubrændt lig og en spydspids af flint (1892).  

 

  35 Iflg. Nationalmuseet fund af 2 slebne tyndnakkede flintøkser 

(1950) 

 

  77 Iflg. Nationalmuseet udaterede fund (2003) 
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   614 - BENLØSE 4.02.02 – Benløse sogn. 

   Et sogneskeldige langs NV-skellet. 

 

(Ikke besigtiget) 

   
Kulturareal           

 

   NÆSHOLM 03.04.05 – Grevinge sogn 

? 2824:66 87 Næsholm Voldsted.  

FM-sten på borgbanken. Hos DKC. læses følgende: 
I den nu udtørrede Nygaard Sø ligger Voldstedet "Nisseholm". 
Det er en aflang c. 193' l. 157' br. Banke (se Grundpl.), hvis 
Karakter som Voldsted - Murlevningerne undtagne - er 
udslettet ved at den adskillige Aar igjennem har været under 
Plov. Af Murværk sees Grunden til tvende Taarne, et tredie, 
der skal have været at se mod N., er nu fuldstændig 
tildækket og overgroet. Kjældermuren af det v. Taarn staaer 
bevaret til en Højde af 5'6". Materialet bestaaer af raa 
kløvede Kampestene og røde Munkestene uden bestemt 
Skiftegang. I den østre og søndre Væg er det nederste Parti i 
en Højde af 3'4" af Kamp, Resten er Tegl; den nordre Væg 
bestaaer hovedsaglig af Tegl. Den vestre Væg er nedbrudt, 
men et Stykke af Muren staaer tilbage mod N. og viser det i 
Middelalderen almindelig anvendte fyldte Murværk (1/2 Sten 
foruden og forinden med Kamp i Mellemrummet).  

FORTSÆTTER 
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   FORTSAT 

I den søndre Væg kan endnu ses Underdelen af et lille Vindue 
eller Skydehul.  - I det andet Taarn (10' l. og br.) staaer 
Kjældermuren til en Højde af 4'8"-9", men navnlig mod V. 
meget overgroet. Østsidens indvendige nordre og søndre 
Hjørne staae bevarede til en Højde af 2'10". Største Delen af 
Materialet er Tegl. (Stenene 10 1/2" x 3 1/2" x 4 3/4"). Søen 
synes at have gaaet umiddelbart op til Voldstedet (S. for det 
østlige Taarn løber en Fordybning som en Grav ud til dets 
Rand) undtagen mod N.Ø., hvor der foran det har ligget en 
trekantet lav Vold, adskilt fra Borgvolden ved en Grav; 
ihvorvel der helt rundt tæt ved Borgvolden kan følges en lav 
Forhøjning er denne altfor ubetydelig til at antage den for en 
(nedpløjet) Vold, saa meget mere som det siges, at Vandet i 
gamle Dage stod over den. 
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  621 Den V-lige halvdel af det KULTURARVSAREAL der er 

udlagtle, ligger på vort areal. Om kulturarvsarelaet oplyser 

DKC. følgende (2003): 

 
Området omkring det fredede middelalderlige voldsted 
Næsholm (sb. 87) er interessant i forbindelse med hele 
områdets middelalder, specielt voldstedet Borren (sb. 161) og 
det middelalderlige Højby. Næsholm er et af vore bedst 
undersøgte voldsteder. Det er dateret til ca. 1278-1340. Det 
har været undersøgt af Nationalmuseet af flere omgange. Der 
kan dog stadig være mange vigtige oplysninger at hende i 
området omkring voldstedet. Voldstedet ligger i den nu 
udtørrede Nygård Sø, og der er fundet rester af broen, der 
forbindet det med fast land. Området er i dag lavtliggende 
noget sumpet, henlagt til græsning. Lidt øst for Næsholm og 
Nygård Sø er rester af endnu et middelalderligt voldsted, 
Drosselholm (sb. 72A). I dette er ikke foretaget 
undersøgelser, så forbindelsen mellem de to voldsteder er 
ikke afklaret. 
Området ved og imellem de to voldsteder kan gemme fund, 
der kan afklare dele af områdets middelalderlige historie. 
Området er derfor sårbart overfor anlægsarbejder. Området 
skal ses i sammenhæng med områderne ved Borren (se 
kulturarvsareal 030405-616) og Højby (se kulturarvsareal 
030405-622). Næsholm er fredet og dermed ikke truet, men 
området tæt omkring er dels dyrket, dels meget sumpet og 
ligger i græs til kreaturer. Dyrkningen og kreaturerne kan 
ødelægge anlæg.  

 

  328 DKC oplyser følgende (1947): Ved tørvegravning fundet 1 

smukt velbevaret køllehovede af sten og flintsegl. 
 

  607 DKC oplyser følgende (1977): Indlevering af tyndnakket, 

tykbladet, 13 cm. lang sleben flintøkse, fundet ved 
tørvegravning i rørmosen ved Nygård. 
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  642 DKC oplyser følgende (2008):  
Oppløjet plet med mange store dele af munkesten og 
mørtelstykker, i mindre lavning på mark midt imellem 
voldstederne Næsholm og Drosselholm. 
Indlevering af 2 ornamenterede knivskafter af bronze fundet 
ved detektorafsøgning på området. 
Sølvmønt og bronzespænde fundet ved detektorafsøgning. 

 

   *** - HELVIGSTRUP SKOV  

 

 
  Ingen fortidsminder  

 


