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For hele området gælder at:
Sten- og jorddiger i og omkring skovene skal betragtes
som fredede fortidsminder, selv om de endnu ikke er gennemgået og udpeget som sådanne. Under alle omstændigheder er de beskyttet efter museumslovens § 29 a m.fl.
Der findes uden tvivl en del både større og mindre diger,
som endnu ikke er indtegnet på skovkortene med signatur.
Vær opmærksom på, at disse diger ofte er af overordentlig
kulturhistorisk interesse, og at beskyttelsen også gælder for
dem. Indberet dem til Driftsområdet, så de kan blive tegnet
med på kortene.
Også ledstolpesten, som står i forbindelse med digerne skal
betragtes som fortidsminder.
I området findes uden tvivl en stort antal vejkier/stenkister
under skovvejene. Også stenkister skal betragtes og behandles som fredede fortidsminder.
Gamle afdelingssten fra dansk tid før 1864, hhv. tysk tid
med inskription, som jeg har fundet eller er blevet gjort
opmærksom på, er nu blevet registreret som fredede fortidsminder. Der er formentlig langt flere. Indberet dem til
Driftsområdet, så også de kan blive registreret som de
fortidsminder de er.

Bør holdes synlige og må ikke yderligere gennembrydes.
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Rækkefølgen på denne liste følger de
SKOVKORTNUMRENE, hvorpå skovene er aftegnet.
De nye SKOVNUMRE er anført på listen, men deres
rækkefølge følges altså ikke.

SKOVKORT 1
85

3906:6

84

101 - HØNNING PLANTAGE

21.01.01 – Arild sogn.

Høj. 3,3 x 32 m.

Selvsåningen ryddes, så højen kan erkendes. Højen skal
enten ryddes helt eller selvsåningen udtyndes.

Helt overgroet med selvsåning (blandet løvtræ).
I gammel egebevoksning.

85

3906:8

95

Høj. 1,5 x 15 m. Mindre ujævnheder i højens NØ-side.
Helt overgroet med selvsået asp og hæg i gammel
sitkabevoksning.

85

85

3906:9

A

96

143

Pleje som, og sammen med 3906:8 og 9. - Bevoksning
omkring højene bør tyndes, så der lysnes for indsyn fra
sporet eller brandbæltet V for højene.
Højen bør synliggøres - ryddes helt for opvækst, eller
opvæksten udtyndes kraftigt.
Pleje som, og sammen med 3906:6 og 9. - Bevoksning
omkring højene bør tyndes, så der lysnes for indsyn fra
sporet eller brandbæltet V for højene.

Høj. 1,5 x 17 m.

Ørnebregnerne bør bekæmpes.

Friholdt for træer. Overgroet med ørnebregner og nogen
selvsåning. I gammel sitkabevoksning.

Pleje som, og sammen med 3906:6 og 8. - Bevoksning
omkring højene bør tyndes, så der lysnes for indsyn fra
sporet eller brandbæltet V for højene.

Gammel skelsten (?). Trekantet grundflade 18 x 35 cm. og
40 cm høj.

Tilstanden bevares.
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85

AA

144

Skelsten. Natursten, 16 x 30 cm i grundflade, 30 cm høj.

Tilstanden bevares.

85

F

145

Tysk afdelingssten. Firkantet tilhugget, 22 x 25 cm
i grunden. 50 cm høj med svagt markeret, pyramideformet
top.

Tilstanden fin og bevares.

89

3906:7

83

Høj. 1,8 x 22 m.

Tilstanden fin og bevares.
Selvsåningen holdes nede.

Højen bevokset med enkelte gamle ege og bøge.
I gammel nåletræsbevoksning, med en del ny selvsåning.
92

3906:14

121

Skelsten. Firkantet, tilhugget sten. 17 x 22 cm i grundflade,
95 cm høj. På forsiden, som vender mod ØSØ, er indhugget:
Kong Frederik d. 7.’s kronede monogram.

Fin tilstand, som bevares.

Stenen er opstillet i vejrabat.
95

G

146

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 24 x 25 cm
i grundfladen, 40 cm høj med nærmest flad top.

Tilstanden fin og bevares.

97

H

147

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 25 x 25 cm
i grundfladen, 60 cm høj, med svagt markeret,
pyramideformet top.

Tilstanden bevares.

106

I

148

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 25 x 26 cm
i grundfladen, 20 cm høj med svagt hvælvet top.

Stenen bør graves fri, så den bliver synlig.

110

K

149

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 24 x 24 cm
i grundfladen, 40 cm høj med svagt markeret,
pyramideformet top.

Stenen bør hæves, ellers OK.

111

AB

150

Skelsten. Lille, kløvet natursten, ca. 20 x 22 cm
i grundflade og 30 cm høj.

Tilstanden bevares.
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Her ses toppen af en lille, kløvet sten, som sikkert er en
skelsten.

BEMÆRKNINGER
Bør graves frem, så den bliver synlig.

Stenen er blevet "kørt ned".
117

J

152

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 26 x 27 cm
i grundfladen, 30 cm høj med svagt markeret,
pyramideformet top.

Tilstanden bevares - dog bør stenen hæves lidt.

119

C

153

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 25 cm
i grundfladen, 50 cm høj med lav, pyramideformet top.

Tilstanden fin og bevares.

121

B

154

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 24 cm
i grundfladen, 50 cm høj med svagt pyramideformet top.

Tilstanden fin og bevares.

123

E

155

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 25 cm
i grundfladen, 30 cm høj med svagt hvælvet top.

Tilstanden bevares.

124

Ifølge distriktet: Midt i afdelingen skulle der ligge en
hustomt. Intet at se på dette sted.
Et N-S-gående dige grænser op til arealet.
Arealet er bevokset med gamle ege - i modsætning til
granskoven omkring.

124/141

D

126

AD

126/139

156

Formentlig en skelsten eller afdelingssten. Flad sten,
12 x 45 cm i grundfladen, 60 cm høj.

Tilstanden bevares.

Et af mange fine jorddiger, som har omkranset planteskoler,
kålgårde,mv.
Ifølge distriktet: Her skulle der være en hustomt.
Mellemaldrende og ung rødgranbevoksning.

Stedet ikke lokaliseret.
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133

M

157

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 22 x 26 cm
i grundfladen, 40 cm høj med svagt markeret,
pyramideformet top.

Stenen bør hæves.

135

N

158

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 25 cm
i grundfladen, 40 cm høj med lav, pyramideformet top.

Tilstanden bevares. Stenen bør dog hæves.

136

L

159

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 22 x 23 cm
i grundfladen, 45 cm høj med svagt markeret,
pyramideformet top.

Stenen bør rejses op.

137

O

160

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 26 x 26 cm
i grundfladen, 30 cm høj med nærmest flad top.

Stenen bør hæves.

154

S

164

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 26 cm
i grundfladen, 45 cm høj med flad, pyramideformet top.

Tilstanden bevares.

156

R

163

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 25 cm
i grundfladen, 45 cm høj med flad, pyramideformet top.

Tilstanden bevares.

159

Q

162

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 24 cm
i grundfladen, 24 cm høj med nærmest flad top.

Stenen bør hæves.

161

P

161

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 24 x 26 cm
i grundfladen, 45 cm høj med pyramideformet top.

Tilstanden bevares.

168

Ø

165

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 24 cm
i grundfladen, 40 cm høj med flad, pyramideformet top.

Tilstanden bevares.

169/170

T

166

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 25 cm
i grundfladen, 50 cm høj med flad, pyramideformet top.

Tilstanden bevares.

169/171

X

167

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 17 x 28 cm
i grundfladen, 30 cm høj med afrundet top.

Tilstanden bevares.
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170/171

V

168

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 17 x 23 cm
i grundfladen, 30 cm høj med afrundet top.

Tilstanden bevares.

171/172

U

170

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 18 x 19 cm
i grundfladen, 50 cm høj med pyramideformet top.

Tilstanden bevares.

172

AA

169

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 24 x 25 cm
i grundfladen, 50 cm høj med flad, pyramideformet top.

Tilstanden bevares.

172/173

Å

171

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 23 cm
i grundfladen, 30 cm høj med nærmest flad top.

Stenen bør hæves.

174

Y

172

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 24 x 26 cm
i grundfladen, 30 cm høj med pyramideformet top.

Tilstanden bevares - stenen bør evt. hæves.

175/176

Z

173

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 19 x 21 cm
i grundfladen, 35 cm høj med nærmest flad top.

Tilstanden bevares.

175/176

Æ

174

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 19 x 21 cm
i grundfladen, 30 cm høj med nærmest flad top.

Tilstanden bevares.
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SKOVKORT 2
452

3805:52

96

105 - RENBÆK PLANTAGE

21.01.09 – Vodde sogn.

Kreaturfold/Fårefold - eller snarere et militært anlæg
(?), og i så fald, med front mod S.
Nærmest ovalt formet jordvold, i ydre mål ca. 14 m i N-S og
24 m i Ø-V, og den indre flade møler ca. 8 x 10 m.
Volden er ca. 4 m bred og 1,25 m høj.
Midt for N-siden en ca. 2 m bred åbning gennem volden
(indgang ?). I såvel Ø- som V-enden af N-siden, ses ”grøfter” gravet ind i volden fra indersiden og med yderligere
forstærkning af volden på ydersiderne.
I SØ og SV er voldene på korte strækninger gravet halvt
igennem (skydestillinger ?).
Det hele noget vanskeligt at beskrive korrekt, uden en
egentlig opmåling.

Anlægget bør ryddes for slørende opvækst og holdes
synligt.

Tildels græsklædt og tildels ganske overgroet af asp og hæg.
I blandet løvtræbevoksning.

Bør opmåles og undersøges af sagkyndige.
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452

3905:56

SB.NR.
95
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Kreaturfold/Fårefold - eller snarere et militært anlæg
(?), og i så fald, med front mod S.
Jordværk, nærmest trekantet af form, med den flade side
mod N og spidsen mod S.
Anlægget består af en jordvold, ca. 1,25 m høj og 5-6 m
bred. Langs N- siden er det foranliggende terræn dog kun en
anelse lavere enk voldens korne
Volden har stejle sider indvendigt og er fladt
skrånende på ydersiden. Et par store dybe grøfter som
mødes på anlæggets Ø-side, har deformeret voldens yderside
på det sted.
Volden er afbrudt i spidsen i S-enden, hvor der findes en 2
m bred åbning igennem.
Arealet inden for voden ligger lavere end det udenfor
liggende terræn, og måler 10 m i grundlinien og 8 m i
højden. Anlæggets samlede udstrækning er ca. 20 i N-S og
20 m i Ø-V.
I NV- og NØ-hjørnerne ses på indersiden diverse indgravninger i volden.
Det hele noget vanskeligt at beskrive korrekt, uden en
egentlig opmåling.

BEMÆRKNINGER
Anlægget holdes fri for slørende opvækst.
Bør opmåles og undersøges af sagkyndige.

Græsklædt i gammel lærkeskov.
456

97

Karpedamme. Pastor Jacobsens karpedamme fra
århundredeskiftet med omløbskanaler, det nuværense åløb, S
og dammen.

Tilstanden fin og bevares.

8

Fortidsminder og kulturhistorieke spor i RIBE. (Nyt navn pr. 1.01.08)
Lindet berejst 1995. Nyt katalog jan. 1999. Genbearbejdet og tilføjelser nov. 2003. Haderslev-delen berejst 2002. Det hele revideret jan. 2008.
Opdatering juli 2011.
AFD.

FR.NR.

456

3905:57

SB.NR.
98
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Dæmning. 40 m lang, 6 m bred og op til 1 m høj,
orienteret VNV-ØSØ.
Fodsti på langs ad dæmningen.
dæmningen anlagt af pastor Jacobsen omkring århundredeskiftet i forbindelse med dambrug.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden bevares.

I blandet løvskov.
460

3905:58

99

Dæmning. 22 m lang, 4 m bred og op til 1 m høj,
orienteret NV-SØ.
Anlagt af pastor Jacobsen omkring århundredeskiftet
i forbindelse med dambrug.

Tilstanden bevares. Kvas og slørende opvækst bør dog
fjernes.

Græsklædt med unge og gamle træer. I gammel egeskov.

SKOVKORT 3
102 - LOVRUP SKOV

21.03.03 – Døstrup sogn.

I skoven findes gamle afdelingssten.
Stenene er ikke blevet registret ved denne berejsning.
185

3905:31

119

Høj. 1,3 x 15 m.
Græs og en del kaprifolier samt ege.
I mellemaldrende egebevoksning.

Kvas og kaprifolier holdes væk - ellers fin.
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185

3905:32

SB.NR.
120

BESKRIVELSE
Høj. 0,8 x 11 m. Et SSV-NNØ-gående spor over højens
VNV-side.

BEMÆRKNINGER
Højen bør holdes synlig, og sporet lægges 2 m uden
om højen.

Græsklædt med en del bregner og kaprifolier.
Bevokset med ege. I mellemaldrende egebevoksning.
190

3906:13

68

Høj. 0,8 x 11 m. Noget ujævn overflade.

Kvas fjernes - ellers OK. Tilstanden bevares.

Græsklædt med lærketræer.
I mellemaldrende lærkebevoksning.
201

3905:30

83

Hustomt (?). Tomten fra en fårehyrdehytte eller lignende.
Nærmest cirkulær jordvold, 2 m bred og 1 m høj, med stejle
indersider. 8 m i ydre diameter, 4 m i indvendig diameter. En
1,5 m stor åbning i jordvolden i S.

Tilstanden fin og bevares, bortset fra at stedet er så
skyggefuldt, at ingen vegetation gror på jordvolden,
hvorved den regner bort alt for hurtigt. Lidt mere lys og
græs på volden ville forlænge levetiden.

I gammel granskov.
Fint markeret af et par gamle bøge og ege.
209

3906:1

18

Høj. 1,3 x 16 m. Affladet med noget ujævn top.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende nåletræsbevoksning.

Tilstanden fin og bevares. Et par træer rundt i højfod og
sider bør dog fældes for at forebygge stormfaldsskader.
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209

SB.NR.
17

BESKRIVELSE
Et anlæg, ca. 35 m i diameter og 1,2 m højt. Sine steder
tydeligt markeret, andre steder udflydende.
Efter Nationalmuseets optegnelser: "En stor, flad høj
(med de ovennævnte mål). Dog tvivlsomt som
fortidsminde."

11

BEMÆRKNINGER
Tilstanden bevares.

Ved besigtigelsen d. 12/7-1995 fandt jeg et lille hul omtrent i
midten. I hullet sås et lodretstillet, ovalt betonrør eller et
ovalt hul i en betonplade. Mon ikke her er tale om et
bunkersanlæg fra 1. Verdenskrig??? Dette vil blive
undersøgt.
I mellemaldrende nåleskov.
227

3905:2

16

Høj. 1,7 x 17 m. Et 0,5 x 2 x 3 m stort krater i top.
Græsklædt med enkelte træer.
I gammel nåletræsbevoksning.

237

3906:2

20

Høj. 1,5 x 15 m. Lidt ujævn overflade og enkelt mindre
skade fra vindfælde i SV højfod. Ellers intakt.

Flot plejet. Tilstanden bevares. Sporene i højens NV- og
NØ-lige fod skal forlægges uden for 2 m fredningszonen.

Velplejet og fin. Tilstanden bevares.

Græsklædt med lidt begyndelse opvækst.
Friholdt for træer i mellemaldrende nåletræsbevoksning.
237

3906:3

22

Høj. 2,5 x 27 m. I toppen en ca. 6 x 6 x 1,5 m stor
sænkning.
Græsklædt med enkelte birke og rønnetræer.

Velplejet og fin. Slørende opvækst af hæg bør holdes nede.
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237

3906:4

SB.NR.
21

BESKRIVELSE
Høj. 2,0 x 18 m. Hen over den SV-lige halvdel af højen går
en vej. En 1 m høj stejl brink står langs vejen ind mod den
intakte del af højen.

BEMÆRKNINGER
Flot og velplejet. Sporet bør lægges uden om højen,
og højen bør restaureres.

Græsklædt med enkelte ege og birke i mellemaldrende
nåleskov.
237

3906:11

19

Høj. 1,1 x 16 m. Større sænkning i top og flere store
indgravninger i siderne. Spor over NV-lig højfod.

Bregnerne bør bekæmpes og højen evt. restaureres.
Sporet skal lægges 2 m uden for højfoden.

Overgroet med ørnebregner. Friholdt for træer
i mellemaldrende nåleskov.
237

3906:12

23

Høj. 2,3 x 20 m. Store forgravninger i Ø-lige højfod
samt i NØ- og SØ-lige højside.

Fint plejet. Højen bør restaureres.

Græsklædt med enkelte træer i mellemaldrende granskov.
248

3905:29

25

Langhøj, "Lokes Kiste". 1,5 x 70 x 25 m orienteret
VSV-ØNØ. I ØNØ-enden store huller og forgravninger.
I VSV-enden en langsgående forgravning.

Anlægget burde ligger her i græs - gerne med træer - så
det kan ses og forstås. Anlægget bør restaureres.

Det hele overgroet med ørnebregner i bevoksning af
ung birk og mod VSV gammel sitkagran.
250

3905:4

26

Høj. 2,3 x 24 m.
Totalt overgroet med hæg, men friholdt for træer i gammel
nåletræsbevoksning.

Højen bør ryddes og holdes synlig.
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104 - RÅBJERG PLANTAGE

21.03.03 – Døstrup sogn.

413

4005:15

84

Skelsten (?). Natursten, 45 x 25 cm i grundflade, 45 cm høj
- nærmest trekantet af form. På den flade forside, som
vender mod SSV, er indhugget bogstaverne: KA.

Opstillet i græsrabat.
Bør holdes synlig.

417

4006:1

32

Høj. 3 x 22 m. Krater i top - 3 x 3 x 1 m stort. En lidt ujævn
overflade og flade, mindre huller og nedgravninger
i højsiderne.

Eksemplarisk og forbilledligt plejet.
Hullerne kan fyldes op.

Tæt, lav, slidstærkt vegetationstæppe af græs og lyng i helt
frilagt areal.
421

4005:6

33

Høj. 1,7 x 17 m. En del huller og ujævnheder, blandt andet
efter rævegrave, i overfladen. En indgravning i højens
SØ-fod.

Al slørende opvækst bør holdes nede.

I mellemaldrende eg, delvist græsklædt og med alt for
megen opvækst af hæg.
422

4005:12

31

Høj. 0,8 x 12 m.
I mellemaldrende bevoksning af rødgran og sitkagran.

431

A

Stort hul i jorden. Ca. 8 x 8 x 2,5 m. Fra N-siden, mod
NNV, en 8 m lang, 2,5 m bred og 0,75 m dyb rende, som
ender i et 3 x 3 x 1 m stort hul ved skovvejen. Lidt NV for
det store hul, et mindre: 3 x 3 x 1 m stort.
I ung egeskov.

Alt kvas bør fjernes. Træerne fældes, før de vælter
i vinden.
Alder og formål ukendt. Stedet er muligvis en lergrav eller
lignende.

13

Fortidsminder og kulturhistorieke spor i RIBE. (Nyt navn pr. 1.01.08)
Lindet berejst 1995. Nyt katalog jan. 1999. Genbearbejdet og tilføjelser nov. 2003. Haderslev-delen berejst 2002. Det hele revideret jan. 2008.
Opdatering juli 2011.
AFD.

FR.NR.

432

4005:13

SB.NR.
34

BESKRIVELSE
Høj. 1,5 x 15 m. Store dele af midterpartiet og den NV-lige
del er bortgravet, så højen får et nærmest halvmåneformet
udseende. Spor over Ø-lig højfod.

BEMÆRKNINGER
Sporet lægget 2 m uden om foden i den intakte Ø-side.
Slørende opvækst fjernes. Højen bør restaureres.

Græsklædt med et par ege og en del slørende opvækst.
I løvtræskovbryn.

490/491

106 - ARILD PLANTAGE

21.01.01 – Arrild sogn.

Distriktet fortæller, at der skulle ligge en hustomt.

Ikke lokaliseret på det afsatte sted.

N herfor, i afd. 491, ses 2 stumper N-S-gående jorddiger på
strækningen mellem 2 Ø-V-gående spor. Digerne har strakt
sig længere mod N, men er nu helt bortpløjet ved
nyplantning. Mon det har omkranset et rektangulært areal,
som er det, distriktet angiver som en hustomt?

SKOVKORT 4
103 - DRAVED SKOV OG KONGENS
MOSE
Der findes et stort antal tyske afdelingssten. Disse er ikke
besigtiget og registreret ved denne berejsning.
To gamle danske afdelingssten er registreret som fredede
fortidsminder (se senere).

21.03.05 – Løgum Kloster Landsogn.
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I ”Kongens Mose” har Nationalmuseet registreret en lang
række bopladser fra ældre stenalder. Da jordbunden er
kalkfattig er det organiske fundmateriale ikke bevaret,
og pladserne må fra et rent arkæologisk synspunkt anses
for rimeligt sikret, så længe mosens overflade får lov at
henligge nogenlunde urørt.
”Draved Skov” og ”Kongens Mose” har været rammen om
en lang række undersøgelser, og forsøg udført af Danmarks
geologiske undersøgelse. Det er også en antikvarisk
interesse, at disse undersøgelser kan finde sted i fornødent
omfang, og at de geologiske interesseområder beskyttes
mod ødelæggelse.
"Draved Mosekærgrøft", er en ca. 1,5 m dyb grøft, gravet
1863 til afvanding af den S-ligste del af skoven.
365

4106:6

102

Gammel dansk afdelingssten. Firkantet, tilhugget,
17 x 17 cm i grundflade, 60 cm høj, med spids
pyramideformet top.
På siden, som vender mod N, er indhugget:
II.
På siden, som vender mod S, er indhugget :
I.

Tilstanden fin og bevares.

Begge romertal er meget svagt markerede.
Opstillet på græsklædt grøftekant.
374

76

Mindst fire, svagt markerede højryggede agre, orienteret
VNV-ØSØ.

I gammel bøg.
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Gammel dansk afdelingssten. Firkantet, tilhugget,
18 x 18 cm i grundflade, 50 cm høj, med spids
pyramideformet top.
På siden, som vender mod NØ, er indhugget: II.
På siden, som vender mod SV, er indhugget : I.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og bevares.

Begge romertal er meget svagt markerede.
Opstillet på græsklædt grøftekant.
382

75

385

Ca. 10 N-S-gående højryggede agre. Nøjagtigt antal og
udstrækning ikke konstateret.
Distriktet oplyser, at der her er højryggede agre - orienteret
ca. NV-SØ.

389

42

Ifølge DKC. 2 anlæg: En boplads fra stenalder og en boplads fra jernalder.

389

59

Ifølge DKC.: En boplads fra stenalderen.

390

39

Ifølge DKC.: En boplads fra ældre stenalder.

390

40

Ifølge DKC.: En boplads fra stenalder.

392

37

Ifølge DKC.: En boplads fra ældre stenalder, måske Maglemosekulturen.

400

29

Ifølge DKC.: En boplads fra ældre stenalder.

400

30

Ifølge DKC.: En boplads fra stenalder.

400

32

Ifølge DKC.: En boplads fra Maglemosekultur.

400

33

Ifølge DKC.: En boplads fra Maglemosekultur.

400

36

Ifølge DKC.: Enkeltfund fra stenalder.

Ikke rigtigt iøjenfaldende.
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400

43

Ifølge DKC.: En boplads fra ældre stenalder.

400

44

Ifølge DKC.: En boplads fra ældre stenalder, måske Maglemosekultur.

400

45

Ifølge DKC.: Enkeltfund fra ældre stenalder.

400

46

Ifølge DKC.: Enkeltfund fra stenalder.

400

47

Ifølge DKC.: Enkeltfund fra stenalder.

400

48

Ifølge DKC.: Enkeltfund fra stenalder.

400

49

Ifølge DKC.: Enkeltfund fra Maglemosekultur.

400

54

Ifølge DKC.: En boplads fra ældre stenalder.

400

55

Ifølge DKC.: En boplads fra ældre stenalder, måske Maglemosekultur.

400

56

Ifølge DKC.: En boplads fra ældre stenalder, måske Maglemosekultur.

400

57

Ifølge DKC.: En boplads fra ældre stenalder.

400

58

Ifølge DKC.: En boplads fra ældre stenalder.

400

61

Ifølge DKC.: En boplads fra ældre stenalder.

401

31

Ifølge DKC.: En boplads fra Maglemosekultur.

401

35

Ifølge DKC.: En boplads fra Maglemosekultur.

BEMÆRKNINGER
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SKOVKORT 5
107 – NØRRESKOV
820

21.05.03 – Tønder sogn.

SNS egen mindesten for Nørreskovens tilplantning i 1993,
samt en skulptur.

110 - SOLDATERSKOVEN

21.05.03 – Tønder sogn.

803,
806

23

Soldaterskoven med fundamenter til Zeppelinluftskibs
hangarer.

804

25

”Løvestenen”. Natrursten, 2,2 x 1,0 m i fladen og 0,9 m
høj. På siden som vender mod SV er indhugget et 35 cm
højt billede af et løvehoved –
formentlig et regimentsmærke.

Tilstanden bevares.

806

24

Mindesten. Stor, delvis tilhugget natursten, 100 x 70 cm i
fladen og 110 cm høj, anbragt med 3 mindre sten under sig.
En fjerde sten ligger umiddelbart Ø herfor.
På fladen mod Ø ses en inskription, dog kun delvis læsbar:
En 60 cm lang streg, Ø-V ses indhugget.
Nord for stregen ses 6 bogstaver, formentlig

Tilstanden bevares.
Mandfred Petersen, ved Zeppelinermuseet oplyser at
stenen omtales som”Officersstenen”, et navn der er
fundet frem i det tyske marinearkiv.

NNHALY

Såvel tyske, som danske soldater har ladet sig fotografere
ved stenen.

Syd for stregen en 15 x 18 cm stor firkantet ramme, i hvis
øverste halvdel der ses 3 tegn, F F R (med streg under).

Hvad inskriptionen står for vides ikke, og hvor gammel
den er, ej heller.

I åben gammel løvskov.
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108 - AREALER VED MØGELTØNDER
KIRKE M.M. - GALLEHUS
850
855

BEMÆRKNINGER
21.05.02 – Møgeltønder sogn.

Ingen fortidsminder.
4205:6

4

Mindesten, til minde om fundet af det første guldhorn – det
størse af de to.
Natursten, 120 x 60 cm i fladen hvor den er tykkest
og 232 cm høj, opstillet på en betonsokkel.
På forsiden, som vender mod NNØ ses indhugget:
Øverst: Et relief af guldhornet,
Herunder teksten:
HER FANDTES
DET FØRSTE GOLDHORN DEN 20. IULI
1639 AF KRISTINE
SVENDSDATTER FRA
ØSTERBY

Stenen er rejst 1907 af lensgreve O. D. Schade.

Tilstanden fin ogopretholsed.
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Mindesten, til minde om fundet af det andet guldhorn – det
mindste af de to.
Natursten, 145 x 45 cm i fladen hvor den er tykkest
og 205 cm høj, opstillet på en betonsokkel.
På forsiden, som vender mod NØ ses indhugget:

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin ogopretholsed.

Øverst: Et relief af guldhornet,
Herunder teksten:
HER FANDTES
DET ANDET GOLDHORN
DEN 21. APRIL 1734
AF ERIK LASSEN
I GALLEHUS

Tilstanden fin ogopretholsed.

109 - GRUND I HØJER BY
860

Ingen fortidsminder.

862

801 - MØLLERBOLIGEN I HØJER
Ingen fortidsminder.

21.02.04 – Højer sogn.

21.02.04 – Højer sogn.
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INGEN SKOGKORT
111 – GASSEHØJE

21.01.07 – Skærbæk sogn.
TILFØJET TIL LISTEN NOV. 2010.
INGEN SKOVKORT TEGNET ENDNU.
AREALET BESIGTIGET 3.06.11.

880

3905:18

25

Høj. 3,5 x 25 m. i N-S og 21 m i Ø-V.
På toppen en G.I.-sten. Ø for toppen en 7 m vid og indtil
1,7 m dyb, kedelformet forsænkning. NV for toppen en
ca. 2,5 m vid og 0,8 m dyb, tilsvarende forsænkning.
Begge nu tilgroede. Hele V-siden er fra fod til top affladet
som følge af skred. Stort jordskred med bar jord til følge, i
SØ-hjørnet og Ø-siden.

Skaderne (med den bare jord) skal repareres og sikres.
Ellers OK.

Græsklædt. I ager.
880

3905:19

27

Høj. 3,0 x 22 m. Toppen er temmelig flad, siderne stejlt
hvælvede. Forekommer yderst velbevaret.
Skade i højens Ø-fod p.g.a. ræve-eller grævlingegrav.
Græsklædt. I ager.

880

3905:20

28

Høj. 3,3 x 20 m. I toppen en lille, tilgroet forsænkning, 1 m
vid og indtil 0,30 m dyb. N-siden stejlt affladet og tilgroet.
Siderne alle ret stejle.
Græsklædt. I ager.

Ræven eller grævlingen bør ”flyttes”, og skaden udbedres.
Ellers fint.
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Høj. 2,5 x 18 m i N-S og 21 m i Ø-V. Hele midten af højen
er en kedelfformet sænkning, 11 m vid og indtil 1,7 m dyb.
Nu tilgroet. I NV-siden en ca. 2 m lang, 0,7 m bred og 0,7
m dyb, moderne gravning. Højfoden er afpløjet i N og S,
hvor højsiderne er deformerede ved skred. Som helhed dog
nu tilgode.
Græsklædt. I ager.
Lige udenfor vort Ø-skel, en bunker fra den tyske
”Sikringsstilling Nord” fra 1. verdenskrig.

880

23

Bortpløjet høj.

880

24

Bortpløjet høj.

SKOV 112
112 – MAGISTERKOG, RUDBØL SØ
OG HASBJERG SØ.
IKKE UNDERSØGE FOR FORTIDSMINDER.

BEMÆRKNINGER
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SKOVKORT 6
1

3806:21

73

301 - LINDET SKOV

21.01.04 – Højrup sogn.

Høj. 2,5 x 25 m. Enkelte større og mindre huller
og ujævnheder i overfladen.

Flot tilstand, som bevares.

Græsklædt med enkelte gamle skovfyr. I øvrigt friholdt for
træer. I gammel nåletræsbevoksning.
1

L

Ifølge distriktet skulle der, helt i V- hjørnet af afdelinges, stå
en tysk afdelingssten.
Firkantet, tilhugget, ca. 23 x 23 cm i tværmål. Ingen højde er
angivet.

Stenen ikke lokaliseret.

1

M

118

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget 21 x 23 cm
i grundflade. 27 cm høj, med let afrundet top.

Stenen bør hæves.

2

N

119

Tysk afdelingssten. Lidt uregelmæssigt tilhugget, nærmest
trekantet i grundfladen, som måler 21 x 27 cm. Stenen er
35 cm høj. Flad top, hvori der er indhugget et kryds.

Stenen bør hæves.

2/3

O

120

Tysk afdelingssten. Lidt skævt, firkantet tilhugget.
20 x 22 cm i grundflade. 60 cm høj med afrundet top.

Tilstanden bevares.

4

P

121

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 18 x 21 cm
i grundfladen, 50 cm høj med tilspidset top.

Tilstanden bevares.
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To stensamlinger, af hond til hovedstore sten, med kort
afstand imellem, og som hver fylser ca. 3 x 3 m. Hver
samling er gennelskåret at 3, N-S gående, 90 ca brede
plantefuger (derfor blev de opdaget).
Der er næppe tale om røder/rydningsrøser, men snarere om
vejfyld fra et nu nedlagt NV-SØ gåense spor.

5

B

122

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 20 x 23 cm
ved grunden og 60 cm høj med pyramideformet top.

Tilstanden bevares.

6

3806:51

102

Skelsten. Firkantet, tilhugget sten. 16 x 24 cm i grundflade,
90 cm høj med afrundet top. På forsiden, som vender
mod NNØ, er indhugget:
Kong Frederik d. 7.’s kronede monogram.

Stenen bør holdes synlig.

Opstillet i græsrabat.
6

3806:52

110

Gammel dansk afdelingssten. Firkantet, tilhugget,
18 x 20 cm ved grunden, 70 cm høj med spids,
pyramideformet top.
På siden mod NNØ er indhugget: IV.
På siden mod SSV er indhugget: V.

Tilstanden bevares.

Genopstillet på græsplænen i skovridergårdens have.
6

C

123

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 20 x 23 cm ved
grunden og 60 cm høj. Afrundet top, hvori der er indhugget
et kryds.

Tilstanden bevares.
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Langdysse. 1,5 x 8 x 42 m. Orienteret næsten Ø-V. 3
randsten i V, 23 randsten i S, 3 randsten i Ø og 23 randsten
i N. Enkelte randsten er væltede, resten oprejst. 3 delvist
bortgravede kamre med enkelte bæresten. Kamrene er
henholdsvis 5 m, 21 m og 33 m fra Ø-enden.
Restaureret i 1976.

BEMÆRKNINGER
Flot og vejplejet tilstand, som bevares.
Fortidsminderne, reg. nr. 3806:24-27 må nærmest
betragtes som ét samlet hele og derfor bør der tyndes
kraftigt mellem dem, så de også fremtræder som et samlet
hele. Ved nr. 25 f.eks. findes et massivt skovbryn, der med
fordel kan lettes noget.

Græsklædt - friholdt for træer.
7

3806:50

82

Høj. 0,6 m høj, 8 m i N-S og 7 m i Ø-V. Afskåret af dige i
Ø. I N-lig højfod ses 2 randsten og i SV-lig højfod ses ligeledes 2 randsten.

Tilstanden bevares.

To gamle ege på højen i gammel egebevoksning.
7

D

124

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. Ca. 18 x 18 cm
i grundflade. Kun 15 cm af stenens top er synlig. Toppen er
svagt afrundet med et kryds indhugget.

Stenen bør graves frem, så hele stenen ses - men ikke flyttes i øvrigt.

7/8

E

125

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 19 x 21 cm
i grundfladen. 50 cm høj med afrundet top.

Tilstanden bevares.

7/13

3806:26

11

Langhøj. 1,3 x 19 x 35 m, orienteret NNV-SSØ. Omrids
meget udflydende. I højens V-side ligger en næsten 1 m
stor sten.

Tilstanden bevares.

Græsklædt med mange bregner. Friholdt for træer.
I gammel bevoksning.
9

A

126

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget, ca. 25 x 25 cm
i grundflade og 65 cm høj med flad top.

Fortidsminderne, reg. nr. 3806:24-27 må nærmest betragtes som ét samlet hele og derfor bør der tyndes kraftigt
mellem dem, så de også fremtræder som et samlet hele.
Ved nr. 25 f.eks. findes et massivt skovbryn, der med
fordel kan lettes noget.
Tilstanden bevares.
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127

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget, 20 x 22 cm
i grundfladen, 42 cm høj med nærmest flad top.

Tilstanden bevares.

128

Solidt jorddige med udvendig grøft, som omkranser et
"Brudgomskobbel".

Tilstanden fin og bevares.

Stadig mange gamle ege tilbage i "Brudgomdkoblet".
10/11

H

129

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 23 cm
i grundflade. 35 cm høj med let afrundet, nærmest flad top.

Tilstanden bevares.

11

3806:23

13

Jættestue, "Røverkulen". 2,0 x 16 m. I højen et frilagt
kammer, ca. 3 x 3,5 m stort, sat af 11 bæresten. En dæksten
over kammerets N-lige del. Kammeret nyrestaureret.
Den manglende dæksten blev engang fjernet af prøjserne og
anvendt som mindesten over kejser Wilhelm d. I. Dengang
opstillet foran Hotel Stat Hamburg i Løgumkloster.

Meget flot og velplejet.

Nu er stenen anvendt som mindesten over:
"Borgere fra Løgumkloster
faldne i den Store Krig
1914-1918"
og er opstillet i en mindelund ved klosteret.
12/14

G

130

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 21 x 24 cm
i grundflade, 25 cm høj med flad top.

Stenen bør hæves højere op.

26
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13

FR.NR.
3806:25

SB.NR.
10

BESKRIVELSE
Høj. 0,8 x 16 m. Omrids udflydende. Overfladen ujævn.
Sænkning i top. Ø herfor en stor sten, 2,65 m lang, 1,4 m
bred og 0,6 m høj.
Græsklædt - friholdt for træer.
I mellemaldrende bøgeskov.

13

3806:27

9

BEMÆRKNINGER
Flot og velplejet. Tilstanden bevares.
Fortidsminderne, reg. nr. 3806:24-27 må nærmest
betragtes som ét samlet hele og derfor bør der tyndes
kraftigt mellem dem, så de også fremtræder som et samlet
hele. Ved nr. 25 f.eks. findes et massivt skovbryn, der med
fordel kan lettes noget.

Høj. 1,8 x 16 m. Afskåret af skovdige i Ø.

Fin tilstand, som bevares. Selvsåning holdes nede.

Bevokset med græs og blåbær.
Friholdt for træer i gammel bevoksning.

Fortidsminderne, reg. nr. 3806:24-27 må nærmest
betragtes som ét samlet hele og derfor bør der tyndes
kraftigt mellem dem, så de også fremtræder som et samlet
hele. Ved nr. 25 f.eks. findes et massivt skovbryn, der med
fordel kan lettes noget.

14

F

135

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 20 x 21 cm
i grundflade og 25 cm høj med afrundet top.

Stenen bør hæves til sin oprindelige højde.

17

3806:56

113

Høj/røse. 0,4 x 7 m. V-lig højside og N-lig højfod
beskadiget af vindfælder (eg - dec. 99).

Højen ryddes for gammel kvas og selvsåning.
Ellers OK.

Græsklædt. Friholdt for træer. I nytilplantning.
19

J

131

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 23 cm
i grundflade og 37 cm høj med nærmest flad top.

Tilstanden bevares.

20

3806:54

112

Fårefold. Cirkelformet jordvold, 18 m i indvendig diameter.
Jordvolden er op til 0,75 m høj og 2,5 m bred. I V ses en 3
m bred indgang til folden. Foldens SSØ-lige del er spoleret
af et skovspor.

Velplejet.
Tilstanden fin og bevares.

I gammel ædelgranbevoksning.
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21

FR.NR.
3806:22

SB.NR.
14

BESKRIVELSE
Høj. 1,5 x 12 m. Meget ujævn overflade. Hen over højens
V-side (i N-S) en gravet rende.

BEMÆRKNINGER
Fint. Tilstanden bevares.

Græsklædt med en enkelt stor enebær. Ellers helt friholdt for
træer. I åbent, udyrket areal.
25

3806:53

111

Gammel dansk afdelingssten. Firkantet, tilhugget,
18 x 19 cm i grundflade. 75 cm høj med spids,
pyramideformet top.
På siden, der vender mod VNV, er indhugget: I.
På siden, der vender mod ØSØ, er indhugget: II.

Tilstanden bevares.

27

K

132

Tysk afdelingssten. 20 x 22 cm i grundflade. 20 cm høj
med afrundet top, hvori der er hugget et kryds.

Stenen bør hæves.

29/63

Y

133

Tysk afdelingssten. Kun lige den afrundede top af stenen
er synlig.

Bør absolut graves frem i lyset.

29/63

X

134

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 20 x 23 cm
i grundflade. Spids top. Ingen højde - stenen er trykket
skævt og sidder dybt.

Bør graves frem og stilles op, så den kan ses.

36

V

Ifølge distriktet: Tysk afdelingssten.

Ikke lokaliseret.

Jorddige med udvendig grøft.

Tilstanden bevares.

37/39/
58/60

I afd. 58 i mellemaldrende eg. I øvrigt i gammel gran.

39

U

136

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 19 x 19 cm
i grundflade. 50 cm høj med afrundet top.

Stenen bør rejses op og sikres mod påkørsel.

40

T

137

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 23 cm
i grundflade. 35 cm høj med affladet top.

Tilstanden bevares.
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42

BESKRIVELSE
"Plantekobbel". Fint lille jorddige med udvendig grøft,
som omgiver et areal på ca. 40 x 40 m. Stedet har fungeret
som planteskole i 1760.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og bevares.

Mellemaldrende ædelgran m.m. på arealet.
42/43

S

138

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 23 cm
ved grunden. 25 cm høj med flad top.

Stenen bør hæves.

47

R

142

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 23 x 23 cm
i grundflade. 35 cm høj med affladet top.

Tilstanden bevares.

50

3806:28

8

Høj. 1,8 x 17 m. I midten et 1,4 x 1,4 m stort hul, hvorfra
der udgår en gravet rende gennem højfoden i Ø. I N et
2,5 x 1 x 1 m dybt hul.

Selvsåningen bør holdes nede. Tilstanden fin.

Græsklædt - friholdt for træer. Med en del selvsåning især
i V-siden.
51

Q

52

3806:36

74

Ifølge distriktet: En tysk afdelingssten.

Ikke lokaliseret.

Høj. 0,9 x 15 m. Overfladen ujævn, omridset udflydende.
I den SSØ-lige højside ligger en ca. 80 cm stor sten.

Alt kvas fjernes fra højen. Ellers OK.

Enkelte træer i gammel bøgeskov.
54

Rester fra "Sikringsstilling Nord". På stedet ses en 1 m
dyb lavning på ca. 5 m i diameter.

Tilstanden bevares.

I gammel ædelgranbevoksning.
55

Som i afd. 54. Formentlig ligeledes rester fra
"Sikringsstilling Nord".

Mellemaldrende rødgran.
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57

BESKRIVELSE
Solidt jorddige med udvendig grøft. Del af et dige,
som har omkranset et "Brudgomskobbel".

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og bevares.

I gammel skov.
57

"Sikringsstilling Nord". Stort hul, 10 m i diameter,
3 m dybt. I hullet ses en betonmur.

Tilstanden bevares.

I gammel granskov.
63

Z

63

140

Tysk afdelingssten. Firkantet, tilhugget. 19 x 19 cm
i grundflade. Pyramideformet top, som stort set er det
eneste, der ses over jorden.

Stenen bør absolut graves fri, så den bliver synlig.

141

Hustomt. Fremstår som en lav forhøjning i terrænet.
V herfor ses et lille jorddige.

Tilstanden bevares.

I ung bøgeskov.
63/65

3806:55

117

Gammel dansk afdelingssten. Firkantet tilhugget,
19 x 19 cm i grundflade og 50 cm høj med spids,
pyramideformet top.
På siden, som vender mod ØSØ, er indhugget: III.
På siden, som vender mod VNV, er indhugget: II.

Tilstanden fin og bevares.

68

3806:29

75

Høj. 0,8 x 12 m. Lidt NØ for højmidten en sten, som er
sprængt i 4 dele.

Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt, friholdt for træer. I ung granbevoksning.
69

3806:30

6

Høj. 0,8 x 11 m. Sænkning i højsiden i VSV.
Græsklædt. Friholdt for træer. I ung rødeg bevoksning.

Tilstanden fin og bevares.
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3806:35

SB.NR.
7

BESKRIVELSE
Høj. 1,3 x 14 m. Stejlt afgravede sider i V og SV.
Enkelte træer i bøgeskov.

BEMÆRKNINGER
Bør ryddes for alt kvas.
Ellers OK.

78/79

3906:16

116

Gammel dansk afdelingssten. Firkantet, tilhugge,
19 x 19 cm. 50 cm høj med spids, pyramideformede top.
Stenen var knækket, men samlet igen 1996.
På siden som vender mod NNØ er indhugget: IV.
På siden som vender mod SSV er indhugget: V.

80/81

3906:15

115

Gammel dansk afdelingssten. Firkantet, tilhugget,
19 x 19 cm i grundflade. 50 cm høj med spids,
pyramideformet top.
På siden, som vender mod NNØ, er indhugget: II.
På siden, som vender mod SSV, er indhugget: I.

Tilstanden fin og bevares.

82

3608:31

5

Høj. 1,0 x 12 m.

Flot - tilstanden bevares.

Græsklædt. Friholdt for træer. I gammel granbevoksning,
men med stor gran på toppen.
82

3806:33

2

Høj. 1,3 x 18 m.
Græsklædt. Enkelte gamle nåletræer.
I gammel nåletræsbevoksning.

82

3806:34

3

Høj. 1,0 x 14 m.

Tilstanden fin.
Selvsåede træer bør holdes nede.
Fin tilstand, som bevares.

Græsklædt. Enkelte gamle nåletræer.
I gammel nåletræsbevoksning.
82

3806:49

4

Høj (højtomt). 0,4 x 10 m. Helt udflydende og vanskelig at
erkende.
I gammel nåleskov.

Ryddes for kvas.
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Å
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BESKRIVELSE
Røse - formentlig rydningsrøse. Fundet, og først synlig
efter tilplantning med maskine.
Ca. 5 m i diameter, med 3 plantefuger ca. N-S hen igennem.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden bevares.

Tilplantet med lind.
82

AA

105

Røse - formentlig rydningsrøse. Fundet, og først synlig
efter tilplantning med maskine.
Ca. 5 m i diameter, med 3 plantefuger ca. N-S hen igennem.

Tilstanden bevares.

Tilplantet med lind.
83

3806:32

1

Høj. 2,0 x 18 m.

Tilstanden fin. Selvsåning holdes nede.

Græsklædt. Med enkelte gamle nåletræer i gammel
nåletræsbevoksning.

303 - LINDET MOSE

21.01.01 – Arrild sogn.

Ingen fortidsminder.

SKOVKORT 7
304 - MANDBJERG SKOV
Ingen kendte fortidsminder.

20.04.03 – Branderup sogn.
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BESKRIVELSE

306 - TOFTLUND SKOV

BEMÆRKNINGER
20.04.05 – Toftlund sogn.

Ingen kendte fortidsminder.

731

3907:17

155

311 - GAMMELSKOV

20.04.05 – Agerskov sogn.

Del af Sikringsstilling Nord – ”Gammelskov Batteri”.
Et areal ca. 250 x 80 m stort, orienteret Ø-V med de
itusprængte rester af ”Gammelskov Batteri”.

Tilstanden bevares.

I løvskov.

810

3907:2

46

312 - KONGEHØJEN

20.04.05 – Toftlund sogn.

Høj, "Kongehøjen". 1,75 x 19 m.

Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt med et enkelt gammelt æbletræ. I parkanlæg.

SKOVKORT 8
302 - STENSBÆK PLANTAGE

21.01.04 – Højstrup sogn.

Langs hele plantagens NØ-side ud mod Stensbæk Eng findes
kanaler til engvanding.
255

3706:20

77

Høj. 1,3 x 11 m. Et 3 x 3 x 1 m stort hul i toppen.
Beklædt med græs og revling i hedeareal.

Tilstanden ellers fin og bevares. Hullet kan fyldes op.
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255

3706:21

SB.NR.
78

BESKRIVELSE
Høj. 1,8 x 13 m. Et 3 x 4 x 0,5 m stort hul i toppen.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og bevares. Hullet kan fyldes op.

Beklædt med græs og revling i hedeområde.
255

3706:22

79

Høj, "Ravhøj". 1,3 x 12 m. Et 3 x 3 x 0,75 m dybt hul
i toppen.

Tilstanden fin og bevares. Hullet kan fyldes op.

Græs- og revlingklædt i hedeareal.
255

3706:30

109

Sagnsten. I en 3 x 3 x 1 m stor frigravning ses en sprængt
sten. Stenen er den sagnsten, som omtales i August F.
Schmidts bog Danske Kæmpesten (side 331, sten 3061-1)
med følgende tekst:
"I en Lavning på søndre Side af Sandbjærgene på Åskov
Hede omtrent ud for Gelsbro. Stenens øverste Del blev
nogle År før 1909 ødelagt ved et Sprængningsforsøg. Om
denne store Sten hed det i Meddeleren Kresten Skovs
(Tiset) Barndom (f.o. 1837), at den vendte sig, når den
lugtede nyt Brød. En gammel Aftægtskone på Gården
Åskov, død 1844, fortalte, at hun som lille Pige havde været
med Kvæget ude i Heden ved Middagstid og havde da set en
sort Hund ligge oven på Stenen i Lavningen. Under Stenen
var der en skjult Skat. Folkene fra Åskov var en Gang i
gamle Dage i Færd med at grave efter Skatten. Men så blev
de pludselig grebne af Rædsel og løb deres Vej. Den gamle
Aftægtskone hede Ane Kirstine Bertelsdatter og var Enke
efter Villads Pedersen, Åskov. Hun døde på Åskov 21/3
1844 68 år gammel iflg. Gram Sogns Kirkebog."
I lynghede.

Tilstanden bevares.
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330

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

Ved Ballum Bjerg. N-S-gående "pløjerender" for hver
7-10 m. Dette er ikke højryggede agre.
Ved ikke, hvad det er!!

333

58

Ifølge DKC.: En stensamling, 5 m i diameter.

Ikke lokaliseret.

Ung nåletræsbevoksning.
334

3706:27

101

Langhøj. 1,6 x 18 x 11 m. Orienteret Ø-V.

Kvas fjernes. Ellers OK.

Græsklædt med enkelte gamle rødgraner.
I rødgranbevoksning.
339

57

Ifølge DKC.: En stensamling, 5 m i diameter.

Ikke lokaliseret.

I nytilplantet bøg.
350

71

Ifølge DKC.: Fund af en bopladsgrube fra jernalderen.

Ikke lokaliseret.

Ung rødgranbevoksning.

SKOVKORT 9
515

305 - VARMING PLANTAGE

19.04.10 – Seem sogn.

Ifølge distriktet skulle der her ligge en nedlagt gård.

Tomten er ikke lokaliseret ved denne besigtigelse.

I ung rødgranbevoksning.
518

3706:29

4

Høj. 0,5 x 9 m.
I mellemaldrende sitkabevoksning.

Kvas fjernes. Tilstanden bevares.
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SB.NR.
168

BESKRIVELSE
Mindesten. Natursten, 1 x 45 x 75 cm stor.
På siden, som vender mod ØSØ, er indhugget:

BEMÆRKNINGER
Tilstanden bevares.

TILPLANTNINGEN
AF
VARMING PLANTAGE
AFSLUTTEDES HER
4 MAJ 1955
Opstillet ud til skovspor.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

558

305 - NØRBÆK PLANTAGE

19.04.10 – Seem sogn.

Ifølge distriktets oplysninger skulle der her ligge en nedlagt
gård.

Tomten ikke lokaliseret ved denne besigtigelse.

Mellemaldrende rødgranbevoksning.
562

3705:31

148

Dyrefold. Cirkelformet jordvold, 9 m i udvendig diameter.
Jordvolden er ca. 1 m høj og 2 m bred, afbrudt over en kort
strækning i Ø.

Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt, friholdt for træer.
I udyrket område.
562

3705:32

149

Dyrefold. Cirkelformet jordvold, 14 m i udvendig diameter.
Jordvolden er ca. 1 m høj og 2,5 m bred, afbrudt over en
kort strækning i Ø.
Græsklædt, friholdt for træer.
I udyrket område.

Fin tilstand, som bevares.
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562

3705:33

SB.NR.
150

BESKRIVELSE
Dyrefold. Jordvold, op til 2 m bred og 1 m høj. Firkantet af
form, ca. 10 x 10 m stor i udvendigt mål. Kun NV-siden er
kraftig markeret, resten noget udflydende.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden bevares.

Græsklædt, friholdt for træer.
I udyrket område.
562/565

3705:34

151

Dyrefold. Jordvold, 1,5 m bred og 0,5 m høj, nærmest
firkantet af form, ca. 10 x 10 m stor i udvendigt mål.
Volden afbrudt over en afstand af et par meter i S-hjørnet.

Tilstanden bevares. Sporet bør lægges uden om dyrefolden.

Græsklædt, friholdt for træer.
I udyrket område.
565

3705:35

152

Dyrefold. Cirkelformet jorddige, op til 3 m bredt og 1,25 m
højt. 15 m i udvendig diameter. Volden afbrudt over en kort
strækning i Ø. Uden for volden ses en lav grav.

Tilstanden fin og bevares.

Græs- og lyngklædt, friholdt for træer.
Omgivet af rødgranbevoksning.
565

3705:36

153

Dyrefold. Cirkelformet jorddige. 3 m bredt og 1 m højt.
12 m i udvendig diameter. Volden afbrudt over en kort
strækning i Ø.
Græs- og lyngklædt, friholdt for træer.
I udyrket område.

Fin tilstand, som bevares.
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565

3705:37

SB.NR.
154

BESKRIVELSE
Dyrefold. Cirkelformet jorddige, 2,5 m bredt og op til
0,75 m højt. 14 m i udvendig diameter. Jordvolden afbrudt
over en kort strækning i ØNØ. Uden for og op til volden i
NNØ ses en rektangulær jordvold, som måler 4 x 8 m.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og bevares.

Græs- og lyngklædt, friholdt for træer.
I udyrket område.
566

3705:38

155

Dyrefold. Cirkelformet jorddige. 19 m i udvendig diameter.
Uden om diget en ca. 3 m bred, lav grav. Selve diget er op
til 1 m højt og 3 m bredt, afbrudt over en kort strækning
i ØNØ.

Tilstanden fin og bevares. Sporet lægges uden om dyrefolden.

Græsklædt, friholdt for træe.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.
570

3705:39

156

Dyrefold. Cirkelformet jorddige, 2,5 m bredt og 0,5 m højt.
15 m i udvendig diameter. På ydersiden af diget i N og i S
anes en lav grav.

Tilstanden bevares.

Græsklædt. I græsningeområde.

640

19

308 - DANKIRKE

19.04.11 – Vester Vedsted sogn.

Ifølge DKC.: Gravplads fra jernalder.

Tilstanden bevares.

Arealet udlagt i græs.
640

20

Ifølge DKC.: Her skulle ligge en rundhøj.
I terrænet ses en svag forhøjning.
Arealet udlagt i græs.

Tilstanden bevares.
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309 - ÅRUP HEDE
650

BEMÆRKNINGER
20.02.01 – Gram sogn.

Ingen kendte fortidsminder.

SKOVKORT 10
666

3808:43

72

310 - BEVTOFT PLANTAGE

20.04.02 – Bevtoft sogn.

Høj. 2,3 x 20 m. I toppen et mindre hul.

Eksemplarisk plejet.
Tilstanden bevares.

Græsklædt med enkelte unge ege.
666

3808:44

71

Høj. 3,0 x 20 m. Nær toppen et 2 x 2 m stort hul. I SSØsiden et 4 x 2 x 0,75 m stort hul, ellers velbevaret. Enkelte
småskader i NØ-lig højfod.

Bør plejes som og sammen med fr.nr. 3808:43.

Helt overgroet med hæg og birk.
675

3808:45

70

Høj. 2,0 x 17 m. N-lige tredjedel af højen bortskåret af vej.

Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt med spredte birk, asp og eg.
701

3808:47

73

Høj. 1,5 x 19 m.

Tilstanden bevares.

Græsklædt med gamle rødgraner.
I gammel rødgranbevoksning.
701

3808:70

261

Høj. 0,5 x 11 m. N-lig højfod en smule afskåret af skovspor.
Mosklædt med gamle rødgraner.
I gammel rødgranbevoksning.

Kvas fjernes.
Tilstanden ellers OK og opretholdes.
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712

3808:46

SB.NR.
69

BESKRIVELSE
Høj. 1,3 x 16 m.
Græsklædt. Friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.

BEMÆRKNINGER
Fin.
Tilstanden bevares.

SKOVKORT 11
401 - TVISMARK PLANTAGE
Ingen fortidsminder.

405 - RØMØ STRAND
991

1

Fund af skiveformet ravperle nær skovkanten.

21.03.09 – Rømø sogn.

991

2

Fund af tøndeformet ravperle helt ude i skovkanten.

21.03.09 – Rømø sogn.

991

3

Naturligt ravstykke med timeglasformet gennemboring.

21.03.09 – Rømø sogn.

SKOVKORT 12
402 - KIRKEBY PLANTAGE
403 - VRÅBY PLANTAGE
406 - ALBATROS
405 - RØMØ STRAND
Ingen fortidsminder.
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BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

SKOVKORT 13
405 - RØMØ STRAND
Ingen fortidsminder.

SKOVKORT 14
404 - VESTERGÅRDE BJERGE
405 - RØMØ STRAND
Ingen fortidsminder.

SKOVKORT 9 - Del af tidligere Haderslev

267

3808:20

11

213 - JÆTTESTUER VED OVER
JERSTAL

20.02.10 Vedsted sogn.

Jættestue. Selve højen er 2,2 høj, 18 m i Ø-V og 22 m i
N-S. En stor kløft fra S ind til kammeret midt i højen. Langs
kløftens Ø-side ses 6 sten, formentlig fra gangen (evt. tilføjet
ved senere restaurering). Kammeret, orienteret
VNV-ØSØ, er 3 m langt, 1,85 bredt, 1,6 m højt og sat af 6
bæresten og 1 mægtig dæksten.

Flot tilstand som bevares.

Græsklædt. I græsareal.

Hele Over Jerstal-arealet bliver afgræsset af får.
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67

3808:21

12

BESKRIVELSE
Jættestue. Selve højen er 2 m høj og ca. 20 m i diameter.
Fra ØSØ findes en 6 m bred kløft i højen til gangen ind til
kammeret. Kammeret, orienteret NØ-SV, er 4 m langt og
2,25 m bredt, smallere ved enderne, og 1,6 m højt, sat af 9
bæresten og dækket af 2 sten. Gangen mod SØ, 3 m lang,
0,5 m bred og 1,1 m høj, er sat af 3 stenpar og med 1
dæksten på plads.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt. I græsareal.
267

3808:22

13

Høj - formentlig ødelagt stengrav. 1 x 20 m. Stærkt ødelagt. Midterpartiet bortgravet. Her ses toppen af 7 sten,
formentlig rester af et jættestuekammer. På toppen i N-del
af højen endnu en sten.

Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt. I græsareal.
267

3808:69

14

Langhøj. 1,8 m høj, 25 m lang og 16 m bred,
orienteret N-S.

Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt. I græsareal.

1102

132

217 - SKRYDSTRUP SKOV

20.02.08 – Øster Lindet sogn.

I S-enden af afdelingen, i retning Ø-V, har Haderslev
Museum i 1999 (før tilplantningen) konstateret spor af
”Holgerdiget”, i form af en voldgrav bestående af 2 parallelle grøfter, med godt et par meters afstand.
Man formoder at ”Holgerdiget” har forløbet hele vejen fra
Tørning Voldsted til Borgvold.

Intet at se i terrænet.
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BESKRIVELSE

43

BEMÆRKNINGER

SKOVKORT 12 - Del af tidligere Haderslev
3551

3506:59

245

208 - LINTRUP SIDEKANAL

20.01.03 – Linttrup sogn.

Engvandingskanal. En ca. 1400 m lang strækning af en
engvandingskanal i god afstand på S-siden af Kongeåen.
950 m fra V-enden, er kanalen afbrudt af en 6 m bred
overkørsel. Hhv. 250 m V for og 100 m Ø for denne overkørslen er der anbragt betonkarme/styrt på tværs af kanalen.
Fra V-enden og indtil det Ø-ligste styrt (1100 m) er kanalen
intakt, med en lidt varierende størrelse. Samlet bredde fra 12
- 15 m, bestående at selve kanalen samt volde på begge
sider. Selve kanalen har en bundbredde på ca. 2 m, en dybde
på fra 1,15 - 1,75 m og en ovenbredde på fra 5,75 - 7 m. På
å-siden er volden fra 0,4 - 1,5 m høj og fra 2,5 - 5,75 m
bred, med en krone på fra 1 - 2 m. Volden på landsiden er
ca. 0,5 m høj og ca. 3,5 m bred, med en krone på ca. 2 m.
De sidste 300 m i Ø-enden er kanalen 7 m bred og 1,3 m
dyb uden volde på siderne.

Der pløjes alt for tæt på kanalen i Ø-enden. 2 m zonen skal
respekteres.
Bevoksning i kanalen og på indersiden af voldene skal
ryddes og holdes ryddet.
Ellers fin tilstand som bevares.

Græsklædt med levende hegn på N-siden.

710

74

211 - ÅTTE BJERGE

19.03.03 – Føvling sogn.

Højtomt.

Intet at se.

Græsklædt.
710

A

180

Dæmning. 45 m lang, 15 m bred og 1,75 m høj.
Græsklædt med et par træer.

Tilstanden bevares, men dæmningen anses ikke for at have
kulturhistorisk værdi.
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BEMÆRKNINGER

SKOVKORT 13 - Del af tidligere Haderslev
491

3608:31

142

201 - HARALDSHOLM SKOV

20.02.04 – Jels sogn.

Langhøj. 1,7 x 8 x 25 m orienteret ØNØ-VSV. Toppen og
ØNØ-enden beskadiget af vindfælder. Midt for N-siden en
stor indgravning i højfoden.

Al gammelt kvas fjernes og ryddes af vejen.
Alle træer, undtagen bøgen, fældes i første omgang.
Ellers OK.

Græsklædt med mange træer. I kanten af stormfaldsareal.

536

3608:30

1

202 - KLASKEROJ SKOV

20.02.04 – Jels sogn.

”Jels Voldsted”. En nærmest halvcirkelformet borgbanke
som måler 120 m x 85 m. Den 120 m lange side vender mod
ØSØ, ud mod Jels Sø. Langs borgbanken en kronvold, som
mod N – landsiden – over en strækning af ca. 90 m er op til
1,5 m højere end borgbanken. På resten af strækningen
(ca. 150 m ) – ud mod et lavtliggende engområde - er
kronvolden betydelig mindre. N for kronvolden på landsiden
findes endvidere en ca. 15 m bred, nu tør grav, med en
mindre vold langs N-/ydersiden siden. Graven er ca. 1,5 m
under borgbankens plateau.

Volde og voldgrav bør holdes fri for kvas og slørende
opvækst.
Gamle træer der står i fare for at vælte i storm bør topkappes eller fældes.
Ellers OK.

Med i ”voldstedsfredningen” hører de fire medenfor nævnte
mindesten, benævnt A,B,C og D, som ikke her er nærmere
beskrevet. Hvorimod den gamle grændepæl har fået sit eget
fredningsnummer.
På borgbanken en restauration og et haveanlæg.
Græsklædt og med store gamle træer.
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536

A

Mindesten.

Tilstanden bevares.

536

B

Mindesten.

Tilstanden bevares.

536

C

Mindesten.

Tilstanden bevares.

536

D

Rekonstrueret dyssekammer/stenkiste.

Tilstanden bevares.

536

3608:46

Gammel grænsesten (Danmark-Tyskland 1864 til1920).
Firkantet, fint tilhugget sten, 35 x 25 cm ved foden , 31 x 20
cm for oven, med spids pyramideformet top. 90 cm. høj.
På siden mod NØ er indhugget:
Kr. Dm
No 74.

Stenen er opstillet her på Jels Voldsted som mindesten.

170

BESKRIVELSE

På siden mod NØ er indhugget:

343

165

BEMÆRKNINGER

Kr. Pr.
No 74.

203 - BARSBØL SKOV

20.02.04 – Jels sogn.

Agre. Mindst 9, nærmest N – S gående stenstrenge,
forløber parallelt, med en indbyrdes afstand af ca. 14 m. En
del synlige sten, men de fleste skjult i skovbunden.
Stenstrengene markerer skellene mellem de helt flade,
”højryggede” agre.

Kun enkelte sten ses i dag.
Der må ikke jordbearbejdes i området.
Se opmåling over området fra 1990.

I gammel bøgeskov under selvforyngelse.
545

77

Stenalderboplads.

Intet at se

545

115

Jernalderboplads.

Intet at se.
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204 - JELSSØERNE

BEMÆRKNINGER
20.02.04 – Jels sogn.

Ingen fortidsminder.

SKOVKORT 14 - Del af tidligere Haderslev
661

95

214 - STURSBØL HEGN

20.02.07 – Okesnvad sogn.

Her skulle Ifølge DKC. ligge en overpløjede høje.

Intet at se.

I nytilplantet kultur
661

96

Her skulle Ifølge DKC. ligge en overpløjede høje.

Intet at se.

I nytilplantet kultur
61

97

Her skulle Ifølge DKC. være fundet en stensat grav.

Intet at se.

I nytilplantet kultur.
749

3608:12

11

Høj. 1,1 x 14 m. Noget udflydende. Spor over Ø-højfod.
I lysning, frihugget for træer. I ung bøgeskov.

749

3608:24

10

Høj. 1,4 x 11 m. Skovdige hen over højen i N-S. En del
vindfælder i højens V-side.
Græsklædt og tæt overgroet med selvsået ask mv.
I skovbryn.

750

3608:8

127a

Høj. 1,0 x 11 m.
Græsklædt i lysning. I ung fyrrebevoksning.

Sporet over højfoden lægges om 2- m zonen.
Træer i 2 m zonen (eller mere) ryddet. Ellers OK.
Højen ryddes helt for selvsåning, kvas og vindfælder.
Højen bør henligge i græs.
Ellers fin.
Højen ryddes for brombær.
Ellers OK.
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750

3608:9

12

BESKRIVELSE
Høj. 2,4 x 14 m. En sten i højsiden i NV.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt i lysning. I ung fyrrebevoksning.
750

3608:10

128

Høj. 1,1 x 15 m. Flad top med en diameter på 8 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.

750

3608:11

130

Høj. 1,1 x 11 m. I toppen et 3 x 3 x 0,5 m dybt hul.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.

750

3608:32

129

Høj. 0,5 x 7 m. I toppen et 1,5 x 1 x 0,3 m hul.
Delvis græsklædt og delvis tilplantet.
I ung rødgranbevoksning.

750

3608:33

126

Høj. 1,0 x 12 m. Spor over N-lig højfod.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.

750

3608:34

124

Høj. 0,6 x 6 m.
Græsklædt, men tilplantet med fyr. I ung fyrrebevoksning.

750

3608:35

123

Høj. 0,8 x 10 m.

Kvas og træer i højfoden ryddes.
Ellers fin.
Træer i højfoden og området hen mod høj 3608:32
ryddes. Efter aftale med 5. kt. fyldes hullet op.
Træerne på højen og i 2 m zonen skal ryddes. Hullet fyldes
op efter aftale med 5. kt.
Spor over højfoden skal lægges uden om 2 m zonen.
Tilstanden ellers OK.
Træerne på højen og i 2 m zonen fjernes.
Ellers OK.
Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt, friholdt for træer. I ung fyrrebevoksning.
750

3608:36

214

Høj. 0,6 x 12 m. Meget udflydende.
Græsklædt, friholdt for træer.
I ung fyrre/rødgranbevoksning.

Selvsået birk mv. på højen og langs højfoden ryddes.
Ellers OK.

750

125

Ifølge DKC., en gravhøj.

Ikke lokaliseret - intet at se.

750

127

Ifølge DKC., en gravhøj.

Ikke lokaliseret - intet at se.
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751

3608:13

25

BESKRIVELSE
Høj. 1,1 x 13 m. Spor over højens N-fod.
Græsklædt, friholdt for træer. I åben ung nåleskov.

751

3608:14

24

Høj. 1,3 x 12 m. Spor lige i højfoden.
Græsklædt med en enkelt ung eg på højen.
I åben ung nåleskov.

751

3608:15

23

Høj. 1,0 x 10 m. Spor over N-lig højfod.
Græsklædt, friholdt for træer. I åben ung nåleskov.

751

3608:16

22

Høj. 2,3 x 16 m. Spor over S-lig højfod.
Grønklædt, friholdt for træer. I ung blandet skov.

751

3608:37

122

Høj. 1,0 x 13 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung blandet skov.

751

3608:38

13

Høj. 1,0 x 13 m. Køreskader i højens N-fod.
Græsklædt, friholdt for træer.
I ung åben nåleskovs/stormfaldsområde.

751

3608:39

14

Høj. 0,3 x 6 m. En lille og svær erkendbar høj lige i
3608:38 ’s NØ-lige højfod. Højen temmelig spoleret af dybe
traktorspor.

BEMÆRKNINGER
Sporet skal lægges uden om 2 m zonen.
Gammelt kvas og brombær ryddes. Ellers OK.
Sporet lægges uden om 2 m zonen.
Tilstanden ellers OK.
Sporet lægges uden om 2 m zonen.
Tilstanden ellers OK og bevares.
Sporet lægges uden om 2 m zonen.
Brombær og skrub holdes ryddet. Ellers OK.
Slørende opvækst holdes ryddet.
Ellers OK. Tilstanden bevares.
Småskaderne repareres i samarbejde med 5. kt.
Ellers fin tilstand som bevares.
Højen sættes i stand efter aftale og i samarbejde med
5. kt.

I ung åben nåleskovs/stormfaldsområde.
751

3608:40

15

Høj. 0,6 x 7 m i N-S x 10 m i Ø-V.
Græsklædt, friholdt for træer.
I ung åben nåleskovs/stormfaldsområde.

Tilstanden OK og bevares.
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751

3608:41

16

BESKRIVELSE
Høj. 0,4 x 9 m.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden OK og bevares.

Græsklædt, friholdt for træer.
I ung åben nåleskovs/stormfaldsområde.
751

3608:42

17

Høj. 0,4 x 7 m.

Tilstanden OK og bevares.

Græsklædt, friholdt for træer.
I ung åben nåleskovs/stormfaldsområde.
751

3608:43

215

Høj, 0,5 x 6 m. Spor over Ø-lig højfod.
Græsklædt, friholdt for træer. I stormfaldsområde.

751

3608:44

216

Høj. 0,5 x 6 m. Spor hen over højens S-side.
Græsklædt med en del opvækst i den N-lige del.

751

3608:45

21

Høj. 0,6 x 8 m. Spor over Ø-lig højfod.
Græsklædt med enkelte træer. I åben blandet skov.

752

3608:17

20

Høj. 2,4 x 16 m.

Sporet lægges uden om 2 m zonen. Kvasbunker holdes
langt væk fra højen. Ellers OK.
Sporet lægges uden om 2 m zone. Højen holdes fri for
brombær og træer. Ellers OK.
Sporet lægges uden om 2 m zone. Gammel kvas, skrub
og træer fjernes fra højen. Ellers OK.
Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt, friholdt for træer. I ung skovfyrbevoksning.
752
752

3608:18
3608:19

19
18

Høj. 1,4 x 14 m. Ujævn overflade. Spor i højens N-fod.

Sporet lægges uden om 2 m zonen.

Græsklædt, friholdt for træer. I ung blandet skov.

Tilstanden ellers OK og bevares.

Høj. 2,4 x 13 m.

Fin tilstand som bevares.

Græsklædt, friholdt for træer. I ung skovfyrbevoksning.
752

217

Her er tidligere observeret en røser, og der er formentlig
flere i området.

Ikke lokaliseret – intet at se.

752

218

Her er tidligere observeret en røser, og der er formentlig
flere i området.

Ikke lokaliseret – intet at se.
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SB.NR.

753

3608:20

26

BESKRIVELSE
Høj. 2,3 x 21 m.
Bregnebeklædt, friholdt for træer. I ung løvskov.

753
754

3608:21

BEMÆRKNINGER
Bregnerne bekæmpes så højen bliver græsklædt.
Ellers flot plejet. Tilstanden OK.

121

Ifølge DKC. en høj.

Ikke lokaliseret - intet at se.

27

Høj. 1,7 x 13 m.

Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt med et par unge ege. I ung blandet skov.
755

3608:26

170

Høj. 0,8 x 9 m.
Græs- og brombærklædt, friholdt for træer.
I ung blandet skov.

755

Ifølge DKC. en høj.

Ikke lokaliseret - intet at se.

758

"Emeis-kultur". Et ca. 100 x 70 m stort areal i afdelingens
SØ-lige hjørne.

Bør afgjort bevares.

759

"Emeis-kultur". Et ca. 120 x 100 m stort areal
i afdelingens SV-lige hjørne.

Bør afgjort bevares.

Høj. 1,1 x 12 m.

Tilstanden fin og bevares.

760

1

Brombærrene ryddes.
Ellers fint. Tilstanden bevares.

3608:23

133

Lyngklædt, friholdt for træer. I ung sitka/rødgranbevoksning
760
761

3608:22

132

Ifølge DKC. en høj.

Ikke lokaliseret – intet at se.

131

Høj. 1,1 x 10 m. 4 store randsten spredt om højen. Enkelte
sten i overfladen.

Gammelt kvas på højen og langs højfoden ryddes væk.
Ellers OK. Tilstanden bevares.

Græsklædt, friholdt for træer. Omgivet af nytilplantning.
762

3608:25

9

Høj. 2,1 x 16 m. Ujævn overflade.
Græsklædt, friholdt for træer på nær en ung eg.
Omgivet af nytilplantning.

Gammelt kvas og brombær ryddes.
Ellers OK.
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762

SB.NR.
230

BESKRIVELSE
Rydningsrøser. Ca. 75 stenrøser – de fleste forstyrret ved
tilplantningen – er registreret. Hovedparten i afd. 762, men
området strækker sig også ind i afd. 760 og afd. 763.
Røserne er arkæologisk undersøgt af Haderslev Museum i
august 2002, og der er ikke tale om grave.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden bevares.

I nytilplantning
763

135

764
766
767

134
3608:27

3

Ifølge DKC. en høj.

Ikke lokaliseret – intet at se.

"Emeis-kultur" i hele afdelingen med undtagelse af et lille
hjørne i NØ. I sammenhæng med afd. 779

Bør afgjort bevares.

Ifølge DKC. en høj.

Ikke lokaliseret – intet at se.

Høj. 1,9 x 17 m. Flad topflade med en diameter på 11 m.

Brombær, bregner og skrub ryddes. Gammel kvas ryddes
og alle træer i 2 m zonen ryddes så der bliver plads
omkring højen. Ellers flot.

Brombær- og bregnebeklædt, friholdt for træer.
I ung åben nåleskov.
767

3608:28

2

Høj. 16 m i diameter. Den NNØ-lige halvdel af højen er 2,2
m høj. Den SSV-lige halvdel har et fladt plateau i 1,1 m
højde.

Bregnerne bekæmpes så højen kan blive græsklædt. Alle
træer på højen og i 2 m zonen fældes.
Ellers OK.

Bregnebeklædt med enkelte træer. I åben blandet skov.
767

3708:9

4

Høj. 2,8 x 17 m. Lille lavning i top i S. En 1 m stor sten i
højfoden i V.

Bregnerne bekæmpes så højen kan blive græsklædt.
Ellers flot.

Bregnebeklædt, friholdt for træer.
I nytilplantet nåletræskultur.
769

45

Her skulle Ifølge DKC.s oplysninger være en lille høj.

Ikke lokaliseret i 1956 og ej heller ved denne lejlighed.
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772

3708:21

28

BESKRIVELSE
Høj. 2,0 x 15 m. Lav sænkning i top.
Bregnebeklædt, friholdt for træer.
I opryddet stormfaldsområde

773
774

3708:76

210

BEMÆRKNINGER
Bregnerne bekæmpes så højen kan blive græsgroet. Hold
frit indsyn fra vejen i V og sporet i S – undlad at tilplante
der. Flot høj.

"Emeis-kultur" i et ca. 200 x 100 m stort areal af afdelingens midterparti, i sammenhæng med afd. 790, 791 og 792.

Bør afgjort bevares.

Kreaturfold. 17 x 30 m. rektangulær jordvold. Fra 0,5 til
0,75 m høj, op til 2 m bred, med temmelig stejl yderside.
Rundt langs ydersiden af volden en grøft, 1-1,5 m bred og
ca. 0,5 m dyb.

Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel, blandet nåleskov
ud til vej.
774

A

234

Muligvis endnu en kreaturfold. Rektangulær, meget svagt
aftegnet vold og grøft, ca. 23 x 18 m stor.

Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel, blandet nåleskov.
776

3708:19

137

Høj. 1,9 x 15 m. Lille sænkning i toppen af højen, på
N-siden af det dige, som går op over højen.
Bregnebeklædt, friholdt for træer. I stormfaldsområde.

776
777

138
3708:15

6

Muligvis tomten af en høj. En stor sten skulle herfra være
blevet slæbt væk fra stedet - til Skibelund Krat, forlyder det.

Stedet ikke lokaliseret.

Høj. 1,0 x 11 m.

Oprydning i 2 m zonen.
Ellers OK

Græsklædt. I nytilplantet stormfaldsområde.
777

3708:16

7

Bregnerne bekæmpes så højen kan blive græsgroet. Al
gammelt kvas på, og i nærheden af højen fjernes.
Ellers OK.

Høj. 0,5 x 6 m.
Græsklædt. I nytilplantet stormfaldsområde.

Gammelt kvas ryddes. Højfoden i N rettes lidt af.
Ellers OK.
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777

3708:17

SB.NR.
8

BESKRIVELSE
Høj. 0,9 x 11 m.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt. I nytilplantet stormfaldsområde.
777

3708:18

8a

Høj. 0,9 x 11 m. Et 2 x 1,5 x 0,4 m stort hul i højens
VNV-lige side.

Gammelt kvas på højen fjernes. Ellers OK.

Græsklædt. I nytilplantet stormfaldsområde.
777

3708:84

231

Høj. 0,4 x 7 m. V-siden noget beskadiget i forbindelse med
ved oprydning efter stormfalds.
Græsklædt. I nytilplantet stormfaldsområde.

779

"Emeis-kultur" i hele afdelingen – ca. 190 x 150 m.

Al kvas ryddes fra højen og 2 m zonen. V-delen af højen
retableres efter aftale med 5. kt.
Ellers OK.
Bør afgjort bevares.

I sammenhæng med afd. 764.
780

3708:13

43

Høj. 1,0 x 13 m. Flad topflade, ujævn i overfladen og i
omkredsen efter gamle rævegrave og nu også efter i alt 7
stormfældede træer.

Højen bør istandsætte i samarbejde med 5. kt.
Ellers OK.

Græsklædt. I stormfaldsområde.
780

3708:14

136

Høj. 1,0 x 12 m.
Græsklædt med en gammel udgået douglas på højen.
I stormfaldsområde.

780
780

42
B

Tilstanden OK og bevares. Området mellem vejen og
højen holdes åbent.

Ifølge DKC. en høj.

Ikke lokaliseret.

I NV-delen afdelingen findes rester af gamle forsvarsværker (skyttegrave, kanonstilling/skjul for kanon).

Ikke lokaliseret.

I stormfaldshærget område
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782

3708:10

41

BESKRIVELSE
Høj. 1,3 x 21 m. Flad topflade på 12 m i diameter, beskadiget af et par store vindfælder i SØ og SV.

BEMÆRKNINGER
Højen skal helt ryddes, men forsigtigt så yderlige skader
undgås.

Græsklædt. I stormfaldsområde.
782

3708:11

39

Høj. 1,1 x 11 m. Højfoden i S beskadiget af stor vindfælde.
Græsklædt med enkelte træer på højen. I stormfaldsområde.

782

3708:12

39a

Høj. 1,0 x 9 m.
Græsklædt, friholdt for træer.
I stormfaldsområde/ung nåleskov.

783

3708:77

Rodkagen væltes på plads. Gammel kvas ryddes og træer
– evt. med undtagelse af ege – fældes. Ellers OK.
Gammelt kvas ryddes. Rodkagen lige Ø for højen væltes
tilbage på plads.
Ellers OK.

40

Ifølge DKC., i 1956, en lille udflydende høj

Ikke lokaliseret.

209

Høj. 0,7 x 8 m.

Højen og 2 m zonen skal ryddes og holdes ryddet.

Tilplantet med 20-årrig sitka. I tilsvarende bevoksning.
785

3708:20

5

Høj. 1,2 x 11 m. Køreskader i højfoden.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung blandet nåleskov.

788

3708:78

211

Høj (dysse). 0,3 x 11 m, hvorpå ses resterne af et stenkammer, som er orienteret Ø-V. Af kammeret ses 2 parallelle
sten, ca. 1,20 m lange med en indbyrdes afstand af ca. 0,5
m. Lige V herfor en 1,2 x 1,2 m stor sten – formentlig en
væltet gavlsten eller dæksten. Højen spoleret af 2 store
vindfælder i hhv. N og S, samt 3 mindre.

Køresporet skal flyttes eller nedlægges.
Ellers OK.
Al gammel kvas ryddes og højen istandsættes
i samarbejde med 5. kt.

Græsklædt. I stormfaldsområde.
788

3708:79

212

Høj. 0,4 x 8 m. Sten ses i overfladen. Den NV-lige del
spoleret af 3 mindre vindfælder.
Græsklædt. I stormfaldsområde.

Højen istandsættes i samarbejde med 5. kt.
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788

3708:80

SB.NR.
213

BESKRIVELSE
Høj. 0,4 x 8 m. Udflydende, lidt ujævn stenet overflade.
Kørespor op over højen. Småskader efter vindfælder.

BEMÆRKNINGER
Kørsel op over højen skal forhindres. Al kvas fjernes.
Ellers OK. Tilstanden bevares.

Græsklædt. I stormfaldsområde.
790

"Emeis-kultur" i et ca. 300 x 120 m stort areal af afdelingens Ø-del, i sammenhæng med afd. 773, 791 og 792

Bør afgjort bevares.

791

"Emeis-kultur" i hele afd. Ca. 160 x 150 m stort, i sammenhæng med afd. 773 og 792.

Bør afgjort bevares.

792

"Emeis-kultur" i hele afd. Ca. 190 x 170 m stort, i sammenhæng med afd. 773 0g 790.

Bør afgjort bevares.

Høj. 0,6 x 11 m. Meget ujævn overflade. Enkelte småskader
efter mindre vindfælder.

Tilstanden bevares.

799

3708:33

165

Græsklædt. I stormfaldsområde.
803

3708:22

36

Høj. 1,9 x 15 m.
Lyngklædt. I stormfaldsområde.

803

3708:26

35

Høj. 2,0 x 20 m.
Bregnebeklædt. I stormfaldsområde.

804

3708:23

139

Høj. 0,7 x 10 m.
Græsklædt i stormfaldsområde.

807

3708:24

140

Høj. 1,7 x 14 m. En mindre beskadigelse efter vindfælde i
højens top.
Græsklædt med en enkelt eg. I stormfaldsområde.

Flot og velplejet. Kvaset mellem vejen og højen ryddes.
Tilstanden fin og bevares.
Bregnerne bekæmpes, så der kan komme græs eller lyng.
Flot høj. Tilstanden bevares.
Al kvas ryddes fra høj og omgivelser.
Ellers OK.
Al kvas ryddes. Stødet bankes, om muligt, på plads.
Ellers fin tilstand som bevares.
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807

3708:25

SB.NR.
141

BESKRIVELSE
Høj. 2,8 x 19 m.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt. I stormfaldsområde.
807

3708:28

37

Høj. 3,3 x 25 m.
Græsklædt med en enkelt eg.
I stormfaldsområde.

808

3708:27

34

Høj. 2,1 x 17 m.

Vejen må ikke gnave sig længere ind i højfoden, men i
stedet lægges længere uden om. Rødgranerne uden for
højen i N ryddes. Ellers flot. Tilstanden bevares.
Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt med blåbær og lyng. I stormfaldsområde.
808

3708:81

208

Høj. 0,7 x 9 m. Skader fra 2 vindfælder i Ø-siden.
Græsklædt.
I stormfaldsområde.

Rodkagerne forsøges væltet på plads. Plantes mellem
vejen og højen fjernes igen.
Ellers OK. Tilstanden bevares.

808

38

Ifølge DKC. en udflydende overpløjet høj, 0,5 x 10 m.

Ingen høj at se.

808

142

Ifølge DKC. en høj.

Ingen høj at se.

33

Høj. 1,7 x 17 m. rævegrav i toppen. Et 1 x 1 x 0,75 m stort
hul i højens N-side.

Der skal ryddes grundigt op på og omkring højen. Hullet i
N-siden fyldes op.
Ellers fin høj. Tilstanden bevares.

809

3708:29

Græsklædt. I stormfaldsområde.
810
811

3708:30

143

Ifølge DKC. en høj.

Ingen høj at se.

164

Høj. 1,2 x 14 m. Slem køreskade i højens SØ-fod.

Sørg for at der ikke bliver kørt mere på højen. Sporet
jævnes. Ellers fin høj. Tilstanden bevares.

Græsklædt. I stormfaldsområde.
811

3708:31

163

Høj. 0,7 x 10 m. Flad top. Skader fra en vindfælde i S-lig
højfod.
Græsklædt. I stormfaldsområde.

Flot nok, men der skal ryddes bedre op omkring højen.
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811

3708:32

SB.NR.
162

BESKRIVELSE
Høj. 1,4 x 12 m.
Græs- og lyngklædt med enkelte træer i højfoden.

811

C

BEMÆRKNINGER
Træerne i højfoden fælden.
Ellers flot. Tilstanden bevares.

235

Syd for høj 3708:32 er man, ca. 30 cm under jordoverfladen, stødt på brolægning. Formentlig gulvet til et af de
mange huse der har ligget i området.

Arealet skal ligge hen i gæs.

811

144

Ifølge DKC. en høj.

Intet at se.

812

148

Ifølge DKC. en høj.

Intet at se.

"Emeis-kultur". Et ca. 130 x 80 m stort areal i afdelingens
Ø-del. i sammenhæng med afd. 825.

Bør afgjort bevares.

Høj. 1,2 x 14 m. Noget ujævn og udflydende. Spor over
højfoden i N. En 1 m stor sten ses i højfoden i NØ. Enkelte
mindre skader efter vindfælder.

Der køres for tæt på højen. Sporet lægges helt uden om,
og der skal ryddes grundigt op på og omkring højen.
Ellers OK.

812
813

3708:34

168

Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.
813

3708:35

169

Høj. 1,1 x 13 m. Spor over S-lig højfod.
Mos- og bregnebeklædt, friholdt for træer.
I stormfaldsområde.

813
814

3708:36

Sporet lægges uden om 2 m zonen. Kvas ryddes op. Ellers
fin tilstand som bevares.

149

Ifølge DKC. en høj.

Ingen høj at se.

166

Høj. 1,1 x 12 m. Skadet efter vindfælder i V og SV.

Tilstanden bevares.

Græsklædt. I stormfaldsområde.
814

152

Ifølge DKC. en høj.
I stormfaldsområde.

Der findes en naturlig bakketop her, men ingen gravhøj at
se.
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814

SB.NR.
167

BESKRIVELSE
Ifølge DKC. en høj.

BEMÆRKNINGER
intet at se.

I stormfaldsområde.
817
819

3708:40

44

Ifølge DKC. en høj.

Intet at se.

29

Høj. 1,0 x 11 m. Hullet i toppen.

Tilstanden OK og bevares.

Græsklædt. I stormfaldsområde.
819

3708:85

155

Høj. 0,3 x 9 m. Flad ujævn højning.
Græsklædt. I nytilplantning af lærk/fyr.

821

3708:37

32

Langdysse. Orienteret Ø-V. 18 m lang, 5 m bred og 1 m
høj. 8 m af V-enden er bortgravet. Ved overgangen mellem
det bortgravede område og den øvrige del ses spor af et
kammer med 2 sidesten, - en i hver side er bevaret.
4 randsten i N-siden og 1 i Ø-enden.

Al gammel kvas ryddes.
Ellers OK.
Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt. I nytilplantning af lærk/fyr.
821

3708:38

31

Høj. 1,3 x 12 m.

Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt. I nytilplantning af lærk/fyr.
821

3708:39

30

Høj. 2,0 x 16 m. Sænkning i top, 5 m i diameter, 0,75 m
dyb. V-siden noget ujævn.

Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt. I stormfaldsområde.
821

3708:82

154

Høj. 0,4 x 8 m. Noget udflydende og ujævn i overfladen.

Tilstanden bevares.

Græsklædt. I nytilplantning af lærk/fyr.
825

206

Ifølge DKC. en høj.

Ingen høj at se.
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825

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

"Emeis-kultur". Et ca. 210 x 70 m stort areal i
afdelingens Ø-del, i sammenhæng med afd. 812.

Bør afgjort bevares.

827

3708:83

207

Brønd. 0,9 m i diameter, sat at brændte, krumme teglsten.
Brønden er oprenset ned til ca. 2 meters dybde. På de
nederste 1,20 m ses i alt 25 skifter af sten. De øverste 0,80
m er jord. Brøndens samlede dybde kendes ikke. Uden for
brønden, i en afstand af ca. 4 m fra dennes midte, ses i
henholdsvis NNV, ØNØ, SSØ og VSV 4 små anlæg af sten,
op til 10 i alt i hvert, fra 0,5 m og mindre i størrelse, sat i
halvcirkler, som krummer væk fra brønde

Der skal ryddes grundigt op omkring brønden og de 4
stensamlinger. Rækværket omkring fornyes.
Ellers fin tilstand som bevares.

827/828

D

236

"Festplads".

Festpladsarealet bør henligge i græs. Lidt information om
stedets historie er ønskelig.

828

E

237

En varde. Ca. 3 m i diameter og 1 m høj, bestående af
0,5 - 0,75 m store sten.

Alder og formål ukendt, men den indgår, lige som brønden, som en del af festpladsen.

834

3708:41

47

Høj/dysse. Ca. 13 m i diameter og 1 m høj, med uregelmæssige afpløjede sider. Højens midte og højsiden i N er
bortgravet. I SV-hjørnet, i det bortgravede hul, en rævegrav
i forbindelse med et par sten fra et stenkammer inde i højen.
Kun lidt af stenene ses. En enkelt randsten og andre sten ses
på højen.

Slørende opvækst ryddes.
Ellers OK.

Græsklædt med enkelte mindre træer.
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838

3708:43

52

BESKRIVELSE
Dysse, ”Frederikshøj”. En 2,5 x 17 m stor høj omslutter et
rektangulært dyssekammer, sat af 5 sten – 1 i NØ, 2 i NV,
2 i SØ – og med 1 stor overligger. En moderne stensat, 6 m
lang gang fører fra kammeret ud gennem højen i SV. Velbevaret.

BEMÆRKNINGER
Tilstanden fin og bevares.

Græsklædt. I ager.

210 – PARCELLER I SØMOSE OG
ELLEGÅRD HEGN
605

3708:75

120

20.02.07 – Okesnvad sogn.

Høj. 1,1 x 15 m.
Græsklædt i ung skov.

INGEN SKOGKORT – AREALER
OVERTAGET FRA AMTET

TILFØJET TIL LISTEN NOV. 2010.
INGEN SKOVKORT TEGNET ENDNU OG
AREALET IKKE BESIGTIGET.

113 – BJERRESKOV

19.04.08 – Ribe domkirke sogn.
19.04.05 – Obbekjær sogn.
19.04.09 – Ribe Sankt Kathrine sogn..

Ingen fortidsminder.

60

Fortidsminder og kulturhistorieke spor i RIBE. (Nyt navn pr. 1.01.08)
Lindet berejst 1995. Nyt katalog jan. 1999. Genbearbejdet og tilføjelser nov. 2003. Haderslev-delen berejst 2002. Det hele revideret jan. 2008.
Opdatering juli 2011.
AFD.

FR.NR.

SB.NR.

BESKRIVELSE

114 – FAVRHOLT SKOV

BEMÆRKNINGER
19.04.10 – Seem sogn.

Ingen fortidsminder.

115 – TANGE BAKKER
13

19.04.09 – Ribe Sankt Kathrine sogn..

Boplads (?).

501 – KLÆGTAGNINGSAREALER
Ingen fortidsminder.

502 – AREALER VED HUSUM ENGE

21.01.07 – Skærbæk sogn.

Ingen fortidsminder.

503 – TINGDAL PLANTAGE
Ingen fortidsminder.

21.02.03 – Hjerpsted sogn.
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