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SKOV 101
INDSKOVENE
3

2012:77

74

Høj. 0,5 x 10 m. Et par randsten i SØ.
Enkelte små træer på højen. Ellers græsklædt.
I gammel bøgeskov.

Særdeles velplejet.
Opvækst holdes nede. Bøgen i N-lig højfod bør nok
fældes, hvorefter tilstanden opretholdes.

5

2012:17

48

Høj. 1,5 x 10 m. Enkelte mindre sten på højen.
Græsklædt med et par gamle bøge i S-foden.
I gammel nobilisbevoksning.

Lidt gammelt kvas fjernes.
Sporet i S-foden lægges længere uden om højfoden,
hvorefter tilstanden opretholdes.

6

2012:18

67

Høj. 2,2 x 15 m. Højfoden i NNV er beskadiget af gammelt
vindfældet bøg.
Græsklædt, og med ørnebregner. Friholdt for træer.
I ung bøgeskov.

Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.

11

2012:19

47

Høj. 3,5 x 17 m. I toppen ud mod NNV er gravet et
3 x 3 x 1,5 m stort hul. Fyldet fra hullet ligger ned over
højsiden i NNV.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende egeskov.

En restaurering bør overvejes. Ellers flot og velplejet.
Tilstanden opretholdes.
Skal behandles som og sammen med 2012:20.

11

2012:20

46

Høj. 2,5 x 17 m. I toppen et lille krater, 1,5 x 1,5 x 0,5 m
stort.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende egeskov.

Hullet kan fyldes op. Ellers flot og velplejet.
Tilstanden opretholdes.
Skal behandles som og sammen med 2012:19.

13

2012:78

75

Høj. 1,3 x 14 m.
Mosklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes. Men en betydelig bedre
oprydning af kvas omkring højen er ønskelig.
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Mindesten. Natursten, 180 x 70 cm stor og 140 cm høj.
på siden som vender mod SSØ ses følgende inskription:

BEMÆRKNINGER

Tilstanden fin og opretholdes.

Til minde om

SKOVRIDER

CARL HOLTEN ANDERSEN
1904 FUSSINGØ 1921

Foran mindestenen ses en brolægning af hovedstore sten, og
mindestenen støttedes bag på af to store sten.
Græsklædte omgivelser.
16

2012:79

79

Høj. 1,8 x 16 m. I toppen et hul, 3 x 3 x 1 m stort. Skår i
siden i N og i SØ.
Græsklædt, friholdt for træer. I nåleskov.

Hullet kan fyldes op. En enkelt douglas i SØ bør fældes,
hvorefter tilstanden opretholdes.

16

2012:80

78

Høj. 1,4 x 14 m. I toppen en 2 x 1,5 x 0,5 m stor
nedgravning. Jorden herfra ligger på højen i V. I kanten af
hullet i Ø ses en stor sten.
Mosklædt, friholdt for træer. I gammel douglasbevoksning.

Den opgravede jord bør lægges tilbage i hullet.
Ellers OK. Tilstanden opretholdes.

17

A

Hulvejsspor.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

18

2012:24

45

Høj. 1,8 x 18 m.
Græsklædt med ørnebregner, men friholdt for træer.
I ung ahornbevoksning.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

19

2012:21

66

Høj. 1,5 x 13 m. Højfoden i V er beskadiget af
fredskovsdige. Enkelte sten hist og her op højen.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende egeskov.

Flot, men lidt oprydning var ønskelig, hvorefter
tilstanden opretholdes.

2

FORTIDSMINDER, SNS KRONJYLLAND
Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.
AFD.

FR.NR.

SB.NR.

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

19

2012:22

43

Høj. 1,4 x 12 m. Højfoden i N let beskadiget af vindfælde.
Enkelte sten hist og her på højen.
Mosklædt, friholdt for træer.
I hhv. gammel douglas- og mellemaldrende egebevoksning.

Tilstanden fin og opretholdes.

19

2012:23

44

Høj. 3,0 x 19 m. Enkelte randsten hist og her.
Stenfyldt overflade.
Græsklædt, friholdt for træer.
I blandet ung- til mellemaldrende skov.

Tilstanden fin og opretholdes.

19

2012:25

64

Høj. 1,3 x 10 m. I NØ topflade en stor sten. Flere mindre
sten ses i overfladen.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.

Lidt kvas ryddes op.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

19

2012:26

42

Høj. 3,3 x 22 m. En noget forgravet og ujævn overflade.
Græsklædt, friholdt for træer – næsten.
I mellemaldrende bøgeskov.

Kvas ryddes op. Ellers fin tilstand som opretholdes.

19

2012:27

65

Høj. 1,4 x 15 m. Tre synlige randsten i SØ-lig højfod.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.

19

2012:101

76

Høj. 0,6 x 15 m i Ø-V og 10 m i N-S.
Mosklædt, med enkelte træer på højen.
I mellemaldrende bøgeskov.

Kvas ryddes. Ellers fin tilstand som opretholdes.

24

2012:28

63

Høj. 1,2 x 15 m. N-lig højfod er afskåret af Ø-V gående
skovvej. Op over højen, parallelt med vejen et fredskovsdige.
Græsklædt, med et par gamle bøge og ege på højen.

Tilstanden fin og opretholdes.

3
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24

2012:29

34

Høj. 1,8 x 22 m. Højen har en noget forgravet og ujævn
overflade.
Græsklædt, friholdt for træer – næsten.
I mellemaldrende bøgeskov.

Kvads fjernes. Birken i N-lig højfod bør nok fjernes,
hvorefter tilstanden opretholdes.

26

2012:31

35

Høj. 2,2 x 15 m. Bred sænkning af toppen og ned over
siden i S.
Delvist friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

Træerne i højfoden fældes. Ellers flot.
Tilstanden opretholdes.

28

2012:30

36

Høj. 3,0 x 15 m.
Græsklædt, friholdt for træer.
I stort åbent (vindfældet og opryddet) område.

Tilstanden fin og opretholdes.

29

2012:32

39

Høj, én af ”Trehøje”. 5,0 x 28 m. En 4 m bred, og 1,5 m
dyb kløft ned over højsiden i N.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Flot og velholdt høj/højgruppe.
Skovbunden i området bør holdes helt fri for selvsåning,
så fuldt indsynet fra vejen til alle 3 høje på en gang, og
imellem højene hver for sig, stedse opretholdes.

29

2012:33

38

Høj, én af ”Trehøje”. 4,0 x 25 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Flot og velholdt høj/højgruppe.
Skovbunden i området bør holdes helt fri for selvsåning,
så fuldt indsynet fra vejen til alle 3 høje på en gang, og
imellem højene hver for sig, stedse opretholdes.

29

2012:34

37

Høj, én af ”Trehøje”. 3,0 x 18 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Flot og velholdt høj/højgruppe.
Skovbunden i området bør holdes helt fri for selvsåning,
så fuldt indsynet fra vejen til alle 3 høje på en gang, og
imellem højene hver for sig, stedse opretholdes.

31

2012:35

40

Høj. 1,5 x 13 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.
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2012:36

41

32

B

35

2012:37

36

BESKRIVELSE
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Høj. 2,8 x 18 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.

Hulvejsspor.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

77

Høj. 1,5 x 15 m.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende bøge-/ahornbevoksning.

Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.

2012:38

49

Høj. 2,0 x 16 m. Lille flad topflade.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.

40

2012:39

50

Høj. 4,0 x 21 m. Lille hul i top, 1 x 1 x 0.3 m stort.
I højsiden i VNV en indgravning, 2 m bred og 0,5 m dyb.
Den opgravede jord ligger umiddelbart neden for hullet.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Velplejet. Tilstanden fin, men hullet i toppen kan fyldes
op, og den opgravede jord på højsiden lempes tilbage
hvor det kom fra, hvorefter tilstanden opretholdes.

44

2012:82

56

Albert Skeels Fussingø fra 1555.
Fredningen omfatter hele den oprindelige ø, med ruiner,
spejldam, alléer og haveanlæg.

Ved besigtigelsen flot og velplejet.
Hele anlægget skal plejes og vedligeholdes i tæt
samarbejde med Nationalmuseets restaureringsafdeling
ved Kjeld Borch Westh og Jørgen Frandsen.

46

2012:40

69

Høj. 1,2 x 15 m.
Græsklædt, med en enkelt lille bøg på højen.
I gammel bøgeskov under foryngelse.

Flot plejet. Tilstanden fin og opretholdes.
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46

2012:81

99

BESKRIVELSE

”Ulvegrav, sådan omtales stedet, men her ligger næppe
nogen ulv begravet. Ordet skulle nok snarere have været
ulvefaldgrube eller ulvefanggrav – altså en grube/grav,
hvori ulven skulle falde, og derved blive fanget. Men en
sådan er det nu heller ikke.

BEMÆRKNINGER

Slørende opvækst holdes nede. Ellers helt OK.
Tilstanden opretholdes.

Her er nok tale om en ISKÆLDER.
Hele anlægget er ca. 20 m i diameter, og består yderst af en
grøft, 0,3 til 1,0 m dyb (dybest i N) og 2 m bred.
Inden for den en lav jordvold, 0,5 m høj og 3 m bred, som
omslutter gruben i midten, der er 9 m i diameter og 2,8 m
dyb. I NNØ er grøft og vold afbrudt af en adgang ind til
gruben.
Græsklædt, med lidt hyld og anden opvækst.
I gammel bøgeskov.
58

86

2012:102

51
52

Høj. 1,5 x 12 m.
Græsklædt, med en del hindbær og hyld.
I nu afdrevet/vindfældet område.

Fint nok. Men højen skal plejes så den ligger hen med
græs. Marker højen ved at plante en ring af træer
omkring højen, der afviger fra den bevoksning der ellers
er tiltænkt afdelingen.

DKC omtaler allerede i 1894 disse to høje som små,
knoldede og overpløjede.
I ager

Overpløjede, ja, men deres placeringerne ses tydeligt i
marken.

6
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Mindesten. Mindesten/obelisk af fint tilhugget sandsten.
På en sten, 60 x 60 cm i fladen og 85 cm høj, ses på S-siden
følgende inskription:
Christian Ludvig Scheel v. Plessen
til Fussingø, gav Godsets Bønder
deres gaarde i arvefæste
1775
Taknemmelige Arvefæster
satte denne Mindestøtte
1875

Stenen hviler på et fundament af 3 trin, hvoraf det nederste
måler 162 x 162 cm og er 17 cm højt, det midterste 120 x
120 x 17cm, og det øverste 78 x 78 x 22 cm, og over den er
anbragt en obelisk. Obeliskens fod måler 44 x 44 x 9 cm,
men ellers 36 x 36 cm i fladen over foden og 22 x 22 cm for
oven og med spids top. Obelisken er 255 cm høj, og prydet
med en krans af egeløv i relief, for neden, ligeledes på
S-siden. Samlet højde 3,66 m.

BEMÆRKNINGER

Flot. Tilstanden opretholdes.

7
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SKOV 102
UDSKOVENE
107

Sognebeskrivelsesnummer 107 dækker over et
KULTURARVSAREAL, som omfatter området, indenfor
hvilket de mange gravhøje ligger – det vil stort set sige hele
skoven ovenfor skrænterne.

82

Høj. 2,5 x 16 m. Lille sænkning i top.
Lidt ujævnheder i højoverfladen.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.

Fint plejet. Tilstanden opretholdes.

Hulvejsspor.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

202

2012:83

202

A

206

2012:84

93

Høj. 2,5 x 21 m. En 4 x 4 x 0,75 m stor sænkning i top.
Hul i siden i NØ, 1,5 x 1,5 x 0,75 m stor.
Skade efter gammel vindfælde i NNØ.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Fint plejet. Tilstanden opretholdes.

206

2012:85

94

Høj. 1,0 x 10 m. Beskadiget i top af stor vindfælde fra 1967.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgebevoksning.

Kvas fjernes. Skaden i top lades i fred.
Ellers OK. Tilstanden opretholdes.

207

2012:86

95

Høj. 2,8 x 18 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgebevoksning.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

211

2012:87

81

Høj. 1,4 x 18 x 12 m orienteret Ø-V.
Græsklædt med en enkelt bøg på højen. I gammel bøgeskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

211, 212

B

Hulvejsspor.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

8
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(283)

C

214

2012:88

215

2012:104

216

2012:89

217

SB.NR.
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Hulvejsspor.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

Høj. 1,6 x 12 m. En stenfyldt overflade i toppen.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgebevoksning.

Fint plejet. Tilstanden opretholdes.

Høj. 0,4 x 8 m. Et par store sten i overfladen.
Noget beskadiget af vindfældede graner.
Græsklædt med hindbær mv. I stormfældet/afdrevet område.

Tilstanden opretholdes.
Træk IKKE stødene væk fra højen, men lad dem stå.
Marker højen ved at plante en ring af træer omkring
højen, der afviger fra den bevoksning der ellers er
tiltænkt afdelingen.

92

Høj. 1,0 x 14 m. Særdeles bulet og medtaget i overfladen,
hvor en del sten er synlige.
Græsklædt, friholdt for træer.
I ung nordmannsgranbevoksning.

Vel er højen ingen skønhed, men lidt bedre plads
omkring den, evt. opstamning at træerne rundt om, og
oprydning af kvaset ville være stærkt ønskeligt.
Ellers OK.

2012:41

26

Høj. 1,5 x 12 m. Noget ujævn i overfladen.
Græsklædt, friholdt for træer.
I ung nordmannsgranbevoksning.

I og for sig velplejet, men også her ville lidt bedre plads
omkring højen, evt. opstamning af træerne omkring
højen, og oprydning af kvas, pynte gevaldigt.

217

2012:42

5

Høj. 2,0 x 12 m. En enkelt randsten i NNV.
Græsklædt, friholdt for træer i lysning ud mod vej.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

219

2012:43

24

Høj. 2,3 x 17 m.
Græsklædt i lysning ud til vej, med en stor bøg i Ø- og en
birk i NØ-lig højfod.

Meget velholdt. Tilstanden opretholdes.

220, 226
227, 230

D

Hulvejsspor.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

91

9

FORTIDSMINDER, SNS KRONJYLLAND
Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.
AFD.

FR.NR.

SB.NR.

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

225

2012:90

86

Høj. 1,3 x 11 m.
Græsklædt med en enkelt gammel bøg i N-foden.
I gammel bøgeskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

228

2012:44

23

Høj. 2,5 x 17 m.
Græs- og mosklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

Særdeles velplejet, men bedre plads omkring højen, evt.
opstamning at træerne rundt om, og oprydning af kvaset
ville være stærkt ønskeligt. Der bør være adgang til
højen fra vejen.

229

E

Hulvejsspor.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

230

2012:45

22

Høj. 2,5 x 16 m. Et 1,5 x 1,5 x 0,75 m stort hul i S-siden.
Enkelte sten ses i overfladen.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

230

2012:46

21

Høj. 2,1 x 14 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

230

2012:47

20

Høj. 2,3 x 16 m. Toppen en smule beskadiget af vindfælde.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel blandet skov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

230

2012:61

22

Høj. 1,5 x 12 m. En 3 m bred og 1,5 m dyb kløft fra og med
tippen og ud gennem siden i SØ.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende blandet løvskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

231

2012:91

80

Høj. 1,2 x 13 m. Lille skade efter vindfælde på toppen.
Skovspor berører højfoden i N.
Græsklædt i lysning ud til spor. I gammel løvskov.

Det vindfældede stød og jorden kan presses tilbage i
hullet hvor det kom fra.
Sporet lægges helt uden for højfoden.
Ellers flot plejet. Tilstanden opretholdes.
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235

2012:105

90

Høj. 0,2 x 7 m. En del sten i overfladen.
Bevokset med ung bøg, i tilsvarende bevoksning.

Ryddes for gammelt kvas. Træerne tyndes gradvist, og
skal være helt væk fra højen om ca. 30 år.
Ellers fint. Tilstanden opretholdes.

237/238

2012:92

87

Høj. 3,0 x 22 m. Lidt ujævn og afgravet på S-siden.
Græsklædt, friholdt for træer.
I hhv. gammel bøge- og mellemaldrende
nordmannsgranbevoksning.

Velplejet plejet. Tilstanden opretholdes.

238

2012:93

88

Høj. 2,0 x 14 m.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende nordmannsgranbevoksning.

Bedre plads omkring højen og gerne visuel kontakt til
høj 2012:95. Kvaser rundt i højfoden spredes, hvorefter
tilstanden opretholdes.

238

2012:94

89

Høj. 1,7 x 14 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel blandet skov.

Kvas ryddes op og smides langt fra højen. Visuel
kontakt til høj 2012:93 er ønskelig. Bortset fra det, en
flot og velplejet høj. Tilstanden opretholdes.

245

2012:50

61

Høj. 1,8 x 13 m. Enkelte randsten ses.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.

Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.

246

2012:51

14

Høj. 2,0 x 15 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.

Lidt kvas ryddes op. Ellers velplejet.
Tilstanden opretholdes.

247

2012:49

15

Høj. 1,8 x 14 m.
Mosklædt, friholdt for træer. I gammel rødgranbevoksning.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.

247

248

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

Lidt NV for 2012:49 har enheden anmeldt at der måske
ligger en høj. Stedet er tydelig nok, men vi mener ikke det er
en gravhøj.
2012:48

16

Høj. 1,8 x 12 m.
Græsklædt med en enkelt gammel bøg i SV-siden.
I gammel bøgeskov under foryngelse.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.

11
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248

2012:72

62

Høj. 1,0 x 12 m.
Tilgroet med selvsået bøg.
I gammel bøgeskov under foryngelse.

Højen og nærmeste omgivelser ryddes helt for
bevoksning, så højen kan blive græsgroet.
I øvrigt en flot og velbevaret høj.

248

2012:95

96

Høj. 0,7 x 12 m. Flad sænkning i top.
2 randsten i hhv. S og N.
Græsklædt, friholdt for træer.
I gammel bøgeskov under foryngelse.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.

248

F

Lundals Kilde. Ved besigtigelsen sås, i et ca. 30 m i
diameter og ca. 3 m dybt bækken i terrænet, et vandspejl,
ca. 12 m i diameter.

Kilden omtales ikke i SVANES bog om helligkilder - så
en sådan der altså ikke tale om.

249

2012:73

19

Høj. 1,2 x 12 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung ege/bøgebevoksning.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.

250

2012:96

84

Høj. 1,0 x 10 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung ahornbevoksning.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.

250

2012:97

83

Høj. 1,0 x 10 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung ahornbevoksning.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.

250

2012:98

18

Høj. 1,4 x 12 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.

250

17

Ifølge DKC skulle her være en langagtig, dog tvivlsom høj.

Det der ses her er ingen gravhøj!

250

85

Ifølge DKC en gravhøj der blev indberettet af Randers
Museum i 1982, sammen med sb.83 og 84.

De 2 nabohøje – 2012:96 og 97 - blev fredet i 1986, men
ikke denne.

254

8

Ifølge DKC har der i slutningen af 1800-tallet ligget en høj,
hvori der blev fundet en del urner omkring et gravkammer.
I urnerne fandtes brændte ben og bronzesager.

Intet at se.
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257

2012:57

60

Høj. 3,0 x 20 m. Tre gamle skader efter vindfældede træer –
en i toppen, en i S-foden og en i V-siden.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

I og for sig velplejet, men al kvaset skal ikke ligge rundt
i højfoden, og der bør være bedre plads omkring højen.
Udtynd kraftigere og stam træerne op.
Derefter opretholdes tilstanden.

257

G

Et par mindre hulvejsspor.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

258

2012:53

12

Høj. 3,5 x 21 m.
Nærmest vegetationsløs. Bevokset med gamle bøge og et par
ege. I mellemaldrende bøgeskov.

Flot høj. Der bør skaffes lidt lys til højoverfladen, så den
kan blive græsgroet, hvorefter tilstanden opretholdes.

258

2012:58

13

Høj. 2,7 x 15 m.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende blandet skov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

258

2012:99

100

Høj. 0,6 x 8 m.
Bevokset med enkelte mellemaldrende bøge i tilsvarende
bevoksning.

Lidt gammelt kvas ryddes op og 3 træer fælden ved
lejlighed. Ellers OK. Tilstanden fin og opretholdes.

259

2012:52

59

Høj. 2,0 x 15 m.
Græsklædt, friholdt for træer.
I gammel bøgeskov under foryngelse.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
Bevar de gamle bøge omring højen til forfald.

259

2012:54

11

Høj. 1,6 x 16 m.
Græsklædt, friholdt for træer.
I gammel bøgeskov under foryngelse.

Lidt kvas fjernes. Ellers flot. Tilstanden opretholdes.

259

2012:55

10

Høj. 1,4 x 12 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgebevoksning.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
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2012:56

9

281

2012:106

BESKRIVELSE

14

BEMÆRKNINGER

Høj. 1,2 x 9 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Vejvisersten. Groft udkløvet natursten, 50 cm bred, 25 cm
tyk og 80 cm høj. Stenen er spids op ad til og opstillet, så den
indgår i et stendige.
På et 50 x 50 cm stor fint tilhugget flade, som vender mod S,
er indhugget følgende:

Stenen indgår, som nævnt, i vort fredskovsdige, men har
næppe stået der fra starten. Man vender nemlig ryggen
til V. Velling, når man læser teksten.
Tilstanden fin og opretholdes.

V. Velling
2.8 km
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SKOV 103 og 104
103 RANDERS NØRRESKOV
170

Ingen fortidsminder registreret.

104 RANDERS NORDRE FÆLLED
183

9

DKC oplyser at der før hen har været 6 høje i området, dog
ikke så store så Generalstaben indmålte dem i 1878.

Intet at se.

15

FORTIDSMINDER, SNS KRONJYLLAND
Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.
AFD.

FR.NR.

SB.NR.

BESKRIVELSE

16

BEMÆRKNINGER

SKOV 201
VINDUM SKOV
353

2110:31

202

Høj. 1,0 x 12 m. Mindre sænkning i top. Enkelte randsten
synlige.
Græs- og mosklædt, friholdt for træer.
I gammel nobilisbevoksning.

Flot. Tilstanden opretholdes.

354

2110:34

179

Høj. 0,6 x 11 m.
Bevokset med mellemaldrende gran i tilsvarende
bevoksning.

Kvas fjernes. Træerne tyndes snarrest, og bør alle være
væk fra højen inden 15 år.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

364

2110:35

Helligkilde, ”Dyrekilde”. Anlægget består af en
halvcirkelformet stenmur, sat af hovedstore sten ind mod en
skrænt. Cirkelslaget er 5 m i diameter og stenmuren er op til
1 m høj. I midten foran muren, en noget forskubbet kreds af
7 sten, som antages at være den kumme hvor kilden burde
vælde frem.
Ligger lige ud til skovvej. I gammel bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.
Historien: Ældre optegnelser siger, at kilden søgtes af
syge mennesker, der ofrede skillinger i den eller et
stykke af en gammel ske. Det sidste kommer af, at man
”søbede” det hellige vand af en ske, oftest af træ. Denne
ske måtte, ligesom de potte man drak af, ikke benyttes af
andre, hvorfor skeer og potter itubrødes og kastedes ved
eller i kilden.
I optegnelserne tilføjes det, at kilden tabte sin
lægedomskraft, da helgenen ikke fik gaver, og derfor
ikke ville holde sin hånd over vandets underfulde kraft.
At det er en oldtidskilde, er der næppe tvivl om.

SVANE omtaler i sin bog om helligkilder, denne kilde som
”Karlsbrønd”. Hans ordvalg ”brønd, 1 m i diameter”, er det
jeg ser, og beskriver som ”en kreds af forskubbede sten”.
366

373

2110:32

203

Høj. 1,0 x 14 m.
Græs- og mosklædt med masser af ørnebregner, men friholdt
for træer. I mellemaldrende rødgranbevoksning.

177

Ifølge DKC fund af en svær, tyknakket økse af flint.

I sig selv velplejet. Men der bør ryddes kraftigt op i
omgivelserne.
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Gammel svinefold (?). Lille jorddige, 1 – 1,5 m bredt, og
0,4 – 0,8 m højt, med udvendig grøft. Diget omkranser på 3
sider et areal på 13 x 9 m. Ingen dige i Ø-siden hvor vejen nu
går.
178

Ifølge DKC fund af fragment af lille tyknakket økse af
sortgrå flint.

17

BEMÆRKNINGER

Tilstanden fin og bevares.

380

2110:5

188

Høj. 0,8 x 10 m.
Græs- og mosklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

Lidt oprydning omkring højen. Ellers flot.
Tilstanden opretholdes.

380

2110:6

189

Høj. 1,0 x 14 m. Ca. 4 m af den NNØ-lige del af højen
afskåret af skovvej.
Græsklædt med ligt ørnebregner, friholdt for træer.
I gammel nåleskov.

Tilstanden fin og opretholdes.

381

2110:7

190

Høj. 1,5 x 18 m.
Græs- og lyngklædt, friholde for træer. I ung bøgeskov.

Lidt udtynding af bevoksningen ud mod vejen er
ønskelig. Ellers fint. Tilstanden opretholdes.

381

2110:8

191

Høj. 0,6 x 10 m.
Græs- og lyngklædt, friholdt for træer. I ung bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.

383

2110:9

192

Høj. 1,0 x 13 m. Hen over højen i NØ-SV et skovspor som
har slidt sig 0,5 til 0,75 m med i højen.
Delvist græsklædt, friholdt for træer.
I for nylig ryddet område.

Sporet lægges helt uden om højen, og højen bør
restaureres.
Men ellers helt fint.

387

2110:33

204

Høj. 1,0 x 13 m. Skadet flere steder efter sidste stormfald.
Brombærklædt. I stormfældet nåleskov.

Her skal ryddes temmelig meget op. Vist nok ellers OK.
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392

2110:10

395

2110:37
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Høj. 1,0 x 12 m.
Græs- og brombærklædt, med enkelte douglas på højen.
I gammel douglasbevoksning.

Kvas og slørende opvækst holdes nede.
Træerne skal være væk fra højen inden ca. 15 år.
Ellers OK. Tilstanden opretholdes.

Høj. 1,1 x 12 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel douglasbevoksning.

En del oprydning.
Ellers flot. Tilstanden opretholdes.

Høj. 0,5 x 11 m.
Græs- og mosklædt, med enkelte nåletræer.
I gammel nåletræsbevoksning.

Kvas og slørende opvækst holdes nede.
Træerne skal være væk fra højen inden ca. 15 år.
Ellers OK. Tilstanden opretholdes.
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SKOV 202, 211, 212 og 213
202 HJERMIND SKOV
400

2111:12

34

Høj. 2,0 x 16 m.
Græsklædt, næsten friholdt for træer.
I gammel rødgranbevoksning.

Egen kan blive stående. Enkelte rødgraner i højfoden
fældes.
Ellers helt fint. Tilstanden opretholdes.

400

2111:13

35

Høj. 1,5 x 15 m.
Græsklædt med enkelte træer på højen.
I mellemaldrende bøgebevoksning.

Meget smuk høj. Tilstanden fin og opretholdes.
De resterende træer bør fældes ved næste
gennemhugning.

400

2111:39

57

Høj. 0,8 x 13 m.
Græsklædt med gamle sitka, i tilsvarende bevoksning.

Kvas ryddes.
Træerne på højen bør fældes – et enkelt står allerede og
er væltet i vinden.
Ellers OK. Tilstanden opretholdes.

405

2111:11

33

Høj. 1,8 x 25 m. Uregelmæssig af form, og med et
fredskovsdige rundt langs højfoden i N og V.
Græsklædt med enkelte træer. I gammel løvskov.

Tilstanden fin og opretholdes.
To birke og en fyr bør dog nok fældes.
Ellers OK.

405

A

Ca. 20 m V for høj 2111:11 ses en enkelt, men meget tydelig
højrygget ager, ca. 14 m bred, 0,4 m høj orienteret omtrent
N–S.

420

B

Gammel Planteskole. Fint lille jorddige omkransende et
areal på ca. 90 x 50 m.
I ung bøgebevoksning.

Fin tilstand som opretholdes.

19
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421

2111:31

24

Høj. 1,7 x 15 m.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende sitkabevoksning.

Træer i højfoden fældes.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

421

2111:40

36

Høj. Oprindelig 18 m i diameter. Ca. 75% af højen er
bortgravet, og er der kun omkring 0,5 m høj. I SSØ står en
rest af højsiden tilbage – 12 m i længden, 4 m i bredden og
op til 1,2 m i højden.
Græsklædt med enkelte træer. I gammel løvskov.

Tilstanden fin og opretholdes.

421

2111:41

Høj. 0,6 x 11 m. Lidt ujævn overflade og med et lille hul
i toppen.
Græsklædt med enkelte træer. I gammel bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.

422

2111:14

36 B

Høj. 1,3 x 15 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgeskov.

Flot.
Tilstanden opretholdes.

422

2111:32

23

Høj. 2,2 x 15 m. Rævegrave i højen.
Bevokset med gammel grandis i tilsvarende bevoksning.

Højen bør helt ryddes for træer, for at forebygge
stormfaldsskader.
Ellers OK.
De 3 høje: 2111:32, 33 og 34 bør henligge sammen i en
stor græsklædt lysning.

422

2111:34

21

Høj. 1,5 x 14 m. Lidt skader i top efter gammel vindfælde.
Græsklædt, friholdt for træer. I lysning.

Fint. Tilstanden opretholdes.
Men de 3 høje: 2111:32, 33 og 34 bør henligge sammen
i en stor græsklædt lysning.

423

2111:33

22

Høj. 2,8 x 18 m. Et 1 x 1 x ½ m stort hul i toppen.
Rævegrave i højen.
Græs- og lyngklædt, friholdt for træer. I lysning.

Fint. Tilstanden opretholdes.
Men de 3 høje: 2111:32, 33 og 34 bør henligge sammen
i en stor græsklædt lysning.

20

FORTIDSMINDER, SNS KRONJYLLAND
Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.

21

AFD.

FR.NR.

SB.NR.

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

449

2111:36

20

Voldstedet ”Kjællinghøl”.
Voldstedet består af to borgbanker og en vold, det hele
beligger i en naturlig sænkning mellem to bakketunger.
Den største banke danner en noget skæv firkant, der er
ca. 3,5 m høj med stejle sider. Siden mod NNØ er 60 m land,
Siden mod SSV er 65 m lang, Siden mod VNV er 40 m lang
og siden mod ØSØ er 50 m lang. Selve borgbanken har en
plan overflade, som måler 50 x 35 m. V-ligst i borgbanken er
gravet en fordybning 15 x 10 m stor og 1,5 m dyb. Langs
foden af borgbanken ligger enkelte kampesten.
Den mindre banke ligger 15 m N for den større, og er
nærmest kvadratisk, 30 x 30 m stor. NV-siden af banken er
beskadiget ved en 12 x 15 m stor indgravning. Beskadigelsen
omfatter således en stor del af den nærmest kvadratiske
banke.
På begge borgbanker ses mange brokker af røde teglsten.
Volden ligger SØ for bankerne, og er orienteret omtrent
NØ – SV. Tilbage står volden i dag i en længde af 135 m,
den er 5 m høj og 25 m bred. Volden har i sin tid fyldt hele
strækningen ud imellem de to bakketunger, hvorved det var
muligt, at stemme vand op omkring borgbankerne. I dag er
volden brat afskåret i den NØ-enden, idet der her findes en
ca. 10 m (målt i bunden) bred afbrydelse/kløft inden
landfæstet, igennem hvilken der løber en bæk. I den SV-lige
ende er de sidste ca. 35 m af volden bortgravet, netop for at
undgå at have blankt vand stående omkring borgbankerne.
Græsklædt. I eng.

I og for sig et flot syn. MEN de græssende dyr er for
tunge og får trampet hul i vegetationen på skråningerne.
Det er nødvendigt at begrænse græsningen, evt. hegne
sårbare steder fra.
De steder der allerede er skader (bar jord), skal repareres
så græsset kan etablere sig igen.
En kurveopmåling vedlægges fortidsmindematerialet.

16

Ifølge DKC blev der i 1899 registreret en overpløjet høj på
stedet.

451
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452

15

Ifølge DKC blev der i 1899 registreret en overpløjet høj på
stedet.

452

17

Ifølge DKC blev der i 1899 registreret en overpløjet høj på
stedet. Der er endvidere fundet en stenøkseøkse med
skafthul.
Pramdragerstien, med en hulvej ned til udskibningssted.

456

2111:42

Sagntræ, ”Brændevinsegen”. Et storkronet gammelt egetræ
– det eneste i området før skoven blev plantet.
Det fortælles at pramdragerne i pramfartens storhedstid,
holdt hvil i træets skygge og styrkede sig med en dram.

456

12

Ifølge DKC blev der i 1899 registreret en overpløjet høj på
stedet.

456

13

Ifølge DKC blev der i 1899 registreret en overpløjet høj på
stedet.

211 BUSBJERG
Ingen fortidsminder registreret.

212 FRISENVOLD LAKSEGÅRD
Ingen fortidsminder registreret.

213 LYSNET
Ingen fortidsminder registreret.

BEMÆRKNINGER

Hulvej og udskibningsstedet er ikke blevet lokaliseret.
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SKOV 221, 222, 224, 225 og 226.
221 FRYDENSBJERG OG KATBJERG
ODDE.
Ingen fortidsminder registreret.

222 AREAL VED HOHØJ
115
115

1713:166

119

Høj, ”Grønhøj”. 1,0 x 17 m.
Græsklædt. I græsningsareal.

Tilstanden fin og opretholdes.

209

Boplads. Landsby fra yngre førromersk jernalder. Der er
afdækket ca. 1/8 del af landsbyen og af denne del er kun en
mindre del udgravet. Der er lokaliseret mindst 6 gårdanlæg.
Af disse er der ene med sikkerhed frilagt i sin helhed. Gården
har dannet en lidt uregelmæssig struktur, der har fulgt
terrænets form, sådan at gården er placeret som små
selvstændige enheder omgivet af hvert sit hegn og adskilt fra
de andre ved vejforløb, møddinger, åbne pladser eller
gravhøjene. Der er fundet enkelte skår fra ældre romersk
jernalder, hvilket antyder, at bebyggelsen måske er fortsat
ind i denne periode. Der er ligeledes gjort fund der kunne
tyde på aktivitet i bronzealderen. Endelig er der flere steder
gjort fund der antyder tilstedeværelse af bopladser fra yngre
stenalder.

Intet at se.

Det er hvad der er på vores arealer. Men udenfor – og det
overtager vi vel engang – findes nedenfor stående:
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Udenfor

1713:97

114

Høj, ”Kællinghøj”. 2,5 x 20 m. Flad, mod S hældende top og
afgravning af N-siden.

Udenfor

1713:98

179

Høj, "Lushøj". 2,7 x 21 m. I toppen et fladt kreter, på hvis
Ø-rand den store ”Blicher Mindesten” er rejst.

Udenfor

1713:99

117

Høj, "Hohøj". 12,0 x 70 m. med rampe, førende fra N rundt
om høje til toppen. På toppen et opmuret geodætisk
fikspunkt.

Udenfor

1713:100

118

Høj, "Tasthøj”. Hele det centrale parti bortgravet til bunds i
en 9 x 3 m stor nedgravning ført ud gennem S-siden. Af
højsiderne står en vold tilbage i V og N, hhv. 1-2 og 7-8 m i
tværmål og 1,5 – 2,5 m høj. Ø for centralforstyrrelsen synes
en ca. meterhøj rest af højkærnen at stå tilbage. Uden på
denne mod Ø er lagt en adskillige meter bred og lang tunge
af jord, sandsynligvis udgravet fra højen. Højens oprindelige
diameter har været ca. 20 m. Fra N syner højen stadig som
den høj den er.

Udenfor

1713:187

115

Høj, ”Jenshøj”. 0,6 x 17 m. Plantefuger over højen.

Udenfor

1713:188

Udenfor

Høj. 0,5 x 16 m. En sten i NØ højfod. V-lig højfod afgravet.
I N-delen af topfladen er opstillet en genforeningssten.
Mindesten.
Genforeningssten.

BEMÆRKNINGER
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224 HADSUND BANE
Ingen fortidsminder registreret.

225 AJSTRUP STRAND
A

Ingen fortidsminder registreret. Men jeg er blevet gjort
opmærksom på, at der i krattet, ca. der hvor der på
skovkortet er markeret en brønd, er iagttaget følgende:
- - - - - en uforklarlig 5 x 5 m stor stensætning/hob af to store
og en del mindre stenblokke, præget af boringer og
sprængninger.

Stedet er ikke besigtiget p.g.a. alt for våd bund.

226 MOSELY
116

1713:149

25

Høj, ”Mellerhøj”. 2,8 x 18 m. I toppen et krater,
6 x 4 x 0,5 m stort. GI-punkt på toppen.
Græs- og blåbærklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
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BEMÆRKNINGER

SKOV 232, 233 og 234
232 HÆRUP P-PLADS
140

Ingen fortidsminder registreret.

233 ULBJERG KLINT
150

1709:11

150

52

Høj, "St. Klinthøj". 2,5 x 18 m. Mindre sænkning i højens
SØ side.
Græsklædt. I ager.

53

Ifølge DKC ”Lille Klinthøj”, i 1892 uforstyrret, men i 1938
noteret som sløjfet.

124

Her skulle iflg. DKC have ligget en ualmindelig højt
hvælvet, mindre, ødelagt rundhøj.
I 1938 noteret som overpløjet.

Flot. Tilstanden opretholdes.
Hullet kan fyldes op. Vær opmærksom på, at kreaturerne
ikke får trådt hul i højen.

Intet at se.

234 SUNDSTRUP AREALERNE
161

1808:1

118

Høj. 3,5 x 22 m. Smuk og velbevaret, dog med en lav
sænkning i top. Enkelte randsten synlige.
FM-sten i højens NV-side.
Græsklædt. I ager.

Flot. Tilstanden opretholdes.
Vær opmærksom, så kreaturskader undgås.
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161

1808:2

119

161

1808:102

161

1809:6

120
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Høj. 4,5 x 25 m. Smuk, og velbevaret.
FM-sten i højens NV-side.
Græsklædt. I ager.

Flot. Tilstanden opretholdes.
Vær opmærksom, så kreaturskader undgås.

Høj. Tidligere overpløjet. 0,5 x 9 m.
Græsklædt. I ager.

Tilstanden opretholdes.

Høj. 1,5 x 12 m. I toppen et hul, ca. 7 x 8 m stort og 1 m
dybt.
Bevokset med enkelte bjergfyr og grundigt dækket af
brombær, så højen knap kan se. I kratbevokset område.

Højen skal ryddes og plejes. Mon ikke den er ganske
pæn?
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BEMÆRKNINGER

SKOV 301
301 MOLS BJERGE
Overalt i Mols Bjerge støder man på højryggede agre, eller
agre der ikke er højryggede, men hvor de stenfyldte
rener er det man ser.
En del af den er skitseret på kortet og nævnt i listen.
Men der er ikke gjort det der skulle, for at lave en ordentlig
registrering af alle agrene – dertil var tiden for knap.

Der bør laves en ordentlig opmåling at de højryggede
agre.

633

35

”Agri Bavnehøj”.
Ifølge DKC: På det højeste punkt på bakken findes en rund
højning, som efter sigende skulle have været højere og have
udseende som en gravhøj – bavnehøj.
I dag kan ingen gravhøj konstateres. Men på toppen findes et
opmuret GI-fikspunkt, 90 x 70 cm i fladen og 150 cm højt.
På dets S-side, en bronzeplade, der fortæller at fikspunktet og
2 meter omkring den er fredet.

Fint udsigtspunkt. Tilstanden fin og opretholdes.

633

36

Ifølge DKC en forstyrret lav høj væsentlig opført af mindre
sten. Nu helt sløjfet.
Begge steder græsklædt. I åbent overdrev.

Intet at se på det afsatte sted. Men 50 m mod VNV, og
lavere i terrænet ses en nærmest trekantet lav højning,
som ikke er en høj, og næppe er blevet forvekslet med
sb. 36.

634

99

Ifølge DKC er der her gjort fund af en neolitisk slibesten,
som er i privat eje.

68

Høj. 1,0 x 12 m. I toppen et 2 x 2 x 1 m stort hul.
Græs- og lyngklædt. I hede.

635

2317:26

Hullet kan fyldes op. Ellers fint. Tilstanden opretholdes.
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67

Ifølge DKC har der på bakketoppen ligget en 1,5 x 13 m stor
høj, opført af jord og mindre sten, men udgravning i tippen.
Nu helt sløjfet.

635

29

BEMÆRKNINGER

Intet at se på det afsatte sted.

Højryggede agre i området.

636

104

639

Ifølge DKC en jævn kuplet rundhøj, 1,0 x 8 m stor. I centrum
en nedgravning, 3 m i diameter og ½ m dyb.

Ikke lokaliseret.

”Tyvelhøj” er, sit navn til trods, ikke en høj.

640

2317:12

37

Høj. 0,8 x 8 m. Lille gammelt tilgroet krater i top.
Græsklædt med enebær. I overdrevsareal.

Hullet kan fyldes op. Enebærbuskene fældes. Ellers OK.
Tilstanden opretholdes.

641

2317:28

105

Høj. 0.7 x 20 m i Ø-V og 14 m i N-S, formentlig formet
således p.g.a. pløjning. (Højryggede agre ses dog ikke
længere). Midt for, i S-siden et 3 x 3 x 0,5 m stort hul hvori
der ses flere sten.
Græsklædt. I nyryddet område.

Kvas ryddes.
Tilstanden opretholdes.

641

2317:29

106

Høj – højkam. 0,5 x 12 m i Ø-V og kun 6 m i N-S, idet hele
N-delen er bortpløjet og S-delen stærkt beskadiget.
(Højryggede agre ses dog ikke længere). Mange sten ses.
Græsklædt. I nyryddet område.

Kvas ryddes.
Tilstanden opretholdes.

38
39

Ifølge DKC 2 uregelmæssige dynger af jord og sten,
sandsynligvis rester af små høje, nu ca. ½ m høje og ca. 5 m i
diameter.

Ikke lokaliseret.

40

Høj. 1,0 x 14 m. Meget medtaget og ujævn, med en stor
sænkning i midten. Beliggende ud til en stegs skrænt i V.
Græs- og brombærklædt. I nyryddet område.

Kvas og brombær ryddes. Ellers OK. Tilstanden
opretholdes.

641

642

2317:30
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665

2317:13

91

Høj, "Bisgydehøj". 0,6 x 9 m. Sænkning i top. Både Ø- og
V-foden af højen er beskåret af højryggede agre.
Græsklædt. I overdrev.

Fin tilstand som opretholdes.

665

2317:31

93

Høj. 0,5 x 11 m. Noget ujævn og forgravet overflade.
Spor af agre såvel Ø som V for højen. Flere sten ses. Om der
er randsten eller marksten smidt til side, er ikke til at afgøre.
Græsklædt, med en tjørn på højen. I overdrev.

Tilstanden opretholdes.

665

BESKRIVELSE
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I hele afdelingen ligger der velbevarede højryggede agre.

676

95

Ifølge DKC, i en lavning, umiddelbart ovenfor den gamle
littorinaskrænt, en meget spredt flintstrøning i sandet. Bl.a.
en atypisk skiveøkse, et groft afslag med lidt retouche,
enkelte stykker afslag, alt med hvis patinering.

676

109

Ifølge DKC en stærkt overpløjet køkkenmødding.

685

101

Ifølge DKC er der her fundet en tyknakket, sleben flintøkse.

1

Høj, "Høvelshøj". 1,3 x 11 m. N-siden noget forgravet, med
mange synlige sten.
Græsklædt, med lidt opvækst af eg. I overdrev.

OK. Tilstanden opretholdes.

98

”Skovbjerg”
Ifølge DKC har Randers Museum i 1972 anmeldt stedet som
værende en høj fra ældre bronzealder.
Det skal ikke modsiges, men højen forekommer mig at være
i så ringe stand, at den næppe kan bære en fredning.

Tilstanden opretholdes.

687

690

2317:15
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Mindesten. Natursten, 105 x 65 i fladen og 145 cm høj.
På siden som vender mod SSV ses indhugget:

BEMÆRKNINGER

Tilstanden fin og opretholdes.

A.P.Møller og hustru
Chastine MC-KinneyMøllers Fond
skænkede i 1971
Skovbjerg Jorde i Mols Bjerge
til Statsskovvæsnet.
Ud til sti, i S-foden af sb.nr. 98. I gammel blandet løvskov.
711

712

2316:22

720

2417:42

19

Det mindedes - skriver DKC - at der for lang tid side havde
ligget i alt 4 dysser på disse lodder. Stenene kunne ikke nøje
angives og ere ikke søgte. (1877)

15

Runddysse, ”Poskær Stenhus”. Meget smuk og anseelig,
restaureret runddysse. På en flad jordhøj, 22 m i diameter og
1,6 m høj ses kreds af 23 randsten, alle opretstående.
Kredsens indre diameter er 14 m.
Inden for kredsen i den V-lige del står kammeret. Kammeret
har 5 bæresten, 2 gangsten og 1 svær dæksten. Diameteren i
kammeret er 2,4 m og højden 1,8 m.
Græsklædt. I åbent område.

Forbilledligt plejet. Tilstanden opretholdes.

Helligkilde. Stedet, som ligger ca. en tredjedel nede på en
stejl skrænt, tager sig ud som et hul, 3 m i diameter og 1,5 m
dybt. SVANE nævner i sin bog om helligkilder, at der i
bunden af hullet er en stensætning, og at vandet siver.
Stensætningen ses ikke, vel fordi den er dækket af
nedskredet jord, og kilden var tør.
Pil vokser i hullet, som er omgivet at lidt træer og
enebærbuske. I åbent overdrev.

Stedet bør synliggøres lidt bedre, pilen holdes i ave og
en nænsom oprensning, så stensætningen kom til syne,
ville være ønskelig.
Oprensningen må kun finde sted med det lokale
museums mellemkomst.
Om kildens historie og tilknytning til herredstingstedet
ca. 700 m V herfor, se SNANES bog om helligkilder
side 221 – nr. 2031.
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Højryggede agre ses i ud mod vejen N for kilden.
2417:35

722

102

Høj. 0,8 x 10 m. Meget forgravet i top og sider.
Græsklædt. I åbent område, omgivet af skov.

100

Ifølge DKC en boplads fra romersk jernalderen.
Fund af potteskår i rodkager fra vindfældede nåletræer.
(Randers Museum 1982).

Tilstanden opretholdes.

762

2416:12

92

Høj. 0,6 x 7 m. I midten en 2 x 2 x 0,5 m stor nedgravning.
Græsklædt og helt overgroet med enebær. I overdrev.

Hullet kan fyldes op. Højen ryddes for enebærbuske, så
den kan ses.

762

2416:13

35

Høj. 1,5 x 14 m. I toppen en nedgravning,
1,5 x 1,5 x 0,7 m stor. Ved hullet ses 3 sten.
Græsklædt. I overdrev.

Hullet kan fyldes. Ellers fin tilstand som opretholdes.

762

2416:30

33

Dysse. 0,5 x 11 m. På en lav højning ses 8 store sten
uden orden.
Græsklædt. I overdrev.

Tilstanden fin og opretholdes.

762

2417:5

17

Høj. 0,9 x 9 m. Et 3 x 1,5 x 0,8 m stort hul i toppen.
En del randsten ses.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Højen bør sættes i stand. Ellers fint.
Tilstanden opretholdes.

762

2417:6

19

Høj, én af ”Trehøje”. 5,4 x 40 m. FM-sten i SØ-lige højfod.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Flot. Tilstanden opretholdes.
Slidtage fra publikum skal fortløbende udbedres.

762

2417:7

18

Høj. 0,9 x 9 m. Svag sænkning i top, i hvis bund der ses
enkelte sten.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Sænkningen i toppen bør fyldes op.
Ellers fin tilstand som opretholdes.
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762

2417:8

20

Høj. 1,6 x 12 m. Et 3 x 3 x 0,8 m stort nedgravning i toppen.
Enkelte randsten og mange sten synlige i overfladen.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Nedgravningen bør fyldes op.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

762

2417:9

21

Høj, én af ”Trehøje”. 4,5 x 35 m. I S-siden en nedgravning
6 x 6 x 1 m stor. I ØNØ-lig højfod et 3 x 3 x 1 m stort hul.
FM-sten i S-lig højfod.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Hullerne i højen bør fyldes op.
Ellers flot. Tilstanden opretholdes.
Slidtage fra publikum skal fortløbende udbedres.

762

2417:10

89

Høj. 0,5 x 7 m. Et 2 x 2 x 1 m stort hul i midten. En randsten
ses i SSØ.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Hullet bør fyldes op.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

762

2417:11

32

Høj, én af ”Trehøje”. 4,9 x 31 m. Store skår ned over
højsiden i N og i SSV. FM sten i SSØ-lig højside.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Skårene i højen skal restaureres og stien til toppen skal
repareres.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

762

2417:12

22

Stenkreds. Oval, 1,0 x 7 x 10 m orienteret NNØ-SSV.
7 sten i kredsen. I midten et 2 x 2 x 1 m stort hul.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Hullet bør fyldes op.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

762

2417:13

23

Høj. 1,0 x 8 m. En 3 x 3 x 0,5 m stor sænkning i top.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Sænkningen bør fyldes op.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

762

2417:14

24

Høj. 1,0 x 8 m. Mindre hul i top.
Græsk- og brombærklædt. I åbent overdrev.

Hullet bør fyldes op. Brombærrene bekæmpes.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

762

2417:15

25

Høj. 1,0 x 7 m. Et 2 x 2 x 1 m stort hul i toppen.
Græsk- og brombærklædt. I åbent overdrev.

Hullet bør fyldes op. Brombærrene bekæmpes.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

762

2417:16

26

Høj. 0,7 x 5 m.
Græskklædt med lidt brombær og pil. I åbent overdrev.

Hullet bør fyldes op. Brombær og pil bekæmpes.
Ellers fin tilstand som opretholdes.
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762

2417:36

103

Høj. 1,0 x 16 m. Enkelte sten i overfladen.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Fin tilstand som opretholdes.

762

2417:37

104

Høj. 0,5 x 7 m.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Fin tilstand som opretholdes.

762

2417:40

28

Høj. 0,7 x 8 m i N-S og 6 m i Ø-V, idet siderne er afpløjede.
Agrene omkring ses tydeligt. I Højens Ø-side, 2 store sten. I
V-siden 1 stor sten.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Tilstanden OK og opretholdes.

762

2417:41

29

Høj. 0,5 x 8 m. I N-lig højfod et par randsten.
Flere sten ses på højen, ligeledes i N-siden.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Tilstanden OK og opretholdes.

762
762
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I afdelingen findes et større system af højryggede agre.
B

Enheden oplyser, at der i området her omkring findes
resterne af ca. 80 ha af Vistofts agre. Agrene er omtalt i en
beskrivelse fra ca. 1770.

Ikke specielt lokaliseret.

762

34

Ifølge DKC findes på en høj bakke en lille stenlægning, ca.
3,5 m i diameter og ½ m høj, til dels opbrudt.
Kun et par sten viser pladsen.

Ikke lokaliseret.

762

36

Ifølge DKC en rund høj på bakketop, ca. 6 m i diameter og
0,7 m høj, bygget væsentlig af sten. For størstedelen opbrudt.

Ikke lokaliseret.

90

Høj (dysse). 1,0 x 12. I midten en stor slækning hvori der ses
1 stor og 6 små sten. I højens N- side synes 3 randsten at
sidde på plads. 2 sen mere ses på højen.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Hullet kan fyldes op. Ellers flot.
Tilstanden opretholdes.

780

2417:39

34
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781

2417:1

87

Høj. 0,3 x 5 m. Lille hul i top, 1 x 0,5 x 0,5 m stort.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Hullet kan fyldes op. Ellers flot.
Tilstanden opretholdes.

781

2417:2

15

Høj. 0,4 x 6 m. Et 1,5 x 1,5 x 0,5 m stort hul i toppen hvori
der findes en rævegrav. Mindre hul i den NV-lige højfod.
11 randsten ses.
Græsklædt. I overdrev.

Skyd ræven og fyld hullet op. Ellers flot.
Tilstanden opretholdes.

781

2417:3

14

Høj, "Enlighøj". 2,1 x 15 m. En 0,75 m dyb sænkning i
toppen. Mange sten ses i overfladen.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Flot. Tilstanden opretholdes.

781

2417:4

16

Høj. 0,5 x 9 m. Tre mindre huller i højen – et i toppen,
et i V-lig og et i N-lig højfod.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Hullerne kan fyldes op. Ellers flot. T
Tilstanden opretholdes.

781

2417:20

45

Høj. 0,8 x 10 m i Ø-V og 5 m i N-S, idet siderne her
er afpløjede. Agrene ses tydeligt endnu.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Tilstanden fin og opretholdes.

781

2417:38

27

Høj. 0,8 x 9 x 5 m orienteret Ø-V, idet N-lig og S-lig højfod
er klemt af agre. En del synlige sten på højen.
Græsklædt. I åbent overdrev.

Flot. Tilstanden opretholdes.

781

BESKRIVELSE

I afdelingen findes et større system af agre.
Omkring høj 2417:38 har agrene nu ikke høje rygge, men i
stedet for, er det de stenfyldte rener som tydeliggør dem.

BEMÆRKNINGER
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SKOV 311, 312, 313 og 314
311 HELGENÆS SYD
800

A

806

Betonbygning fra 2. verdenskrig.
25

Ifølge DKC er der fundet en middelaldermønt i nærheden af
gården Slettevang.

806

B

Radartårn og kanonstilling fra 2. verdenskrig.

807

C

Højryggede agre.

Ikke besigtiget.
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312 DRAGSMUR
830-833

2417:30

1

"Dragsmur". I dag lyder fredningsbeskrivelsen således:
Lav jordvold, op til 0,7 m høj og indtil 3 m bred, som
strækker sig i en lige linie Ø-V over den smalle landtange der
forbinder Mols med Helgenæs.
Begge sider har været besat af kampesten. Bedst bevaret er
S-side af det Ø-lige stykke af volden.
En asfaltvej har afskåret V-enden, men herfra og mod Ø er
bevaret en strækning på 130 m, dog afbrudt ca. midt for, på
en strækning af 8 m af endnu en asfaltvej. De sidste ca. 60 m
af Ø-enden er yderst svagt markeret.
”Dragsmur” er hverken andet eller mere end et stendige der
markerer skellet mellem Helgenæs sogn i syd og Vistoft sogn
i nord.
Græsklædt. I strandengsområde.

"Dragsmur". I år1877 beskriver Sophus Müller
”muren” således:
Sogneskellet mellem Helgenæs og Vistofte Sogne dannes af
Dragsmuren. Denne "Mur" der strækker sig tværs over den meget
lave Tange, der forbinder Helgenæs med Mols, ligner fuldstændig
de Stengjærder, som nutildags opföres til Hegn om Marker eller til
Skjel mellem Sogne. Den er bygget af utilhugne Kampesten, af
hvilke de störste ere 2-3 Fod store, medens mange ere langt mindre;
Stenene forbindes ikke ved Kalk; de ligge löst over hverandre,
uregelmæssigt og i höist 3 Lag. Stengjærdets Bredde er 5 Fod; dets
Nordside er i den förste Slesvigske Krig dækket med Jord; mod Syd
har det en Höide af 2-3 Fod. Gjærdet gaaer kun saa langt, som
Jorden er opdyrket; paa Strandbredden til begge Sider, 50-70 Fod
bred, sees intet Spor af "Muren". Der er intet i dette Stengjærdes
Bygningsmaade, Form, Störrelse eller Beliggenhed, som tyder paa,
at det er Resterne af eller Grændsevolden for en Mur, der er opfört
til Forsvar eller Befæstning. Stengjærderne, der er meget talrige
paa Helgenæs, kaldes "Mure"; "Esbyhöismuren" er saaledes kun et
gammelt Stengjærde, der strækker sig imod Vest fra Esby af.

OK. Tilstanden opretholdes.
831

831

A

Forpost til Ryes Skanse ?
På bakketoppen – på skovkortet benævnt ”Skanse” - ses en
gravet sænkning i terrænet, 21 x 12 m stort i indvendig mål,
bredest i NV- og smallere i SØ-enden, orienteret omtrent
Ø-V. Bund ligger ca. 1 m under det omliggende terræn.
Det opgravede materiale synes at være lagt ud over toppen af
skrænten i NV, i en ca. 20 m lang og 3 - 5 m bred halvcirkel.
Græsklædt. I strandeng.
Højryggede agre.

Tilstanden opretholdes.
Nogen skanse er det næppe tale om, men der er
formentlig tale om en forpost/observationspost
til Ryes Skanse.
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833

2417:31

832

2427:42

SB.NR.
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"Ryes Skanser". På det flade forland fra stranden i Ø til
stenalderhavets kystskrænt ses skansen som en zikzak-formet
jordvold med foranliggende tør grav. Graven, som ligger N
for volden, er op til 3 m dyb og 5 m bred. Volden er
tilsvarende, 3 m høj og 5 m bred. Denne del af skansen er ca.
130 m lang. Ca. midt i forløbet er vold og grav gennemskåret
af en N-S gående asfaltvej og lidt V herfor, tillige af en
markvej.
På det højtliggende terræn ses skanses som en 5 m bred og
2 – 3 m høj jordvold anlagt øverst langs kanten af den her
mod nord vendende skrænt. Skansen er her formet som en
halvkreds med en diameter på ca. 40 m. Samlet længde er ca.
150 m. Halvkredsen består af 4 lige stykker, samt et
forbindelsesstykke mod Ø, hen til skrænten ned mod den
først omtalte, lavtliggende del af skansen.
I centrum af anlægget et stort højdedrag på hvis top en fredet
mindesten/genforeningssten, fr. nr. 2427:42 er opstillet.
Græsklædt. I åbent område.

Tilstanden fin og opretholdes.

Mindesten – Genforeningssten.
Til minde om såvel genforeningen som for general Olaf Rye.
Natursten 145 x 60 cm i fladen og 145 cm høj. På siden som
vender mod N er, med runelignende bogstaver, indhugget
følgende tekst:

Tilstanden fin og opretholdes.

OLAF RYE
JYDERS TROSKAB – DAVNING NY
1849 – 1920

Stenen er opstillet på et stort højdedrag midt i hovedskansen.
Græsklædte omgivelser.

Skansen er opført i 1848.
Selve hovedskansen er en så kaldt ”Lynette”, og har
været bestykket med 6 kanoner.
Zikzakvolden i Ø har været forsynet med en palisade af
træ på toppen. Bag den har været opstillet 4 kanoner.
Fra hovedskansen og ned over det lave strandareal i V,
har der været opført et brystværn, ligeledes med
palisade, til dækning af 2 kanoner. Denne V-lige del af
hele skansen ses ikke længere.
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Ifølge DKC en boplads fra bronzealderen, med fund af
flintredskaber og affald, samt oppløjede mørke pletter i
jorden.
Højryggede agre.

313 RØNNEN
839

Ingen fortidsminder registreret.

314 BJØDSTRUP STRAND
840

Ingen fortidsminder registreret.

BEMÆRKNINGER
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SKOV 315 og 316
315 KARPENHØJ
843

77

På top af naturlig bakke en højning 1,5 x 30 x 15 m
orienteret N-S. I N-enden et vandværk. I S-enden på Ø-siden
ses en række sten, som næppe er randsten. Endvidere toppen
af 2 stensætninger, som ligner en gammel trappe.
Ifølge DKC oplysninger: Lav, rund højning på naturlig
bakketop. Muligvis stærkt udjævnet gravhøj. Tvivlsomt
mindesmærke.
Har der været en gravhøj her, er der næppe noget tilbage.
Bevokset med adskillige træer af forskellig art.

Jeg foreslår pleje efter eget ønske.

51

Høj, "Store Jættehøj". 6,0 x 30 m.
Græsklædt med en tæt opvækst af brombær (som dog holdes
i ave). I ager.

Flot høj, som bør ligge frit og græsklædt hen.
Begyndende opvækst af tjørn, hyld, mv. holdes i ave.
De på højen gennem tiderne henkastede marksten bør
ved lejlighed fjernes.

844

50

Ifølge DKC. På en høj bakke ligger ”Lille Jættehøj”, der nu
er en betydelig noget aflang højning, over hvilken der pløjes.
Da højens ydre form er forstyrret, er det kun denne højnings
beliggenhed tæt ved sikre gravhøje og på jævn flade, som
taler for at opfatte den som en udjævnet gravhøj.

844

88

Her har tidligere ligget en stenkiste, sat af 5 flade sten.
(2417:19) Graven sløjfet 1960.
Græsklædt. I ager.

844

2417:18

På stedet ses en lav højning.
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316 VÆNGE SØ
834

32

Ifølge DKC en køkkenmødding hvor skaldyngen
sandsynligvis er blevet stærkt oppløjet.

834

61

Vort areal indgår i et KULTURARVSAREAL, om hvilket
der står: Området består af et fossilt kystareal omkring en
sækformet stenalderfjord. Langs denne kyst er kendt 9 større
og mindre skaldynger eller køkkenmøddinger. De ældste lag
i skaldyngerne stammer fra ertebøllekulturen – fortrinsvis
den yngre fase ca. 4500 – 4000 før år 0. Men der findes også
lag fra flere faser fra den yngre stenalder og den ældre
bronzealder. Undersøgelser har ført til flere
skeletfund/begravelser fra ertebøllekulturen. Et særtræk ved
skaldyngerne er de særdeles righoldige fund af knogler fra
store hvaler. I området kan der bl.a. forventes flere fund af
tildækkede skaldynger og begravelser fra ertebøllekulturen.

BEMÆRKNINGER
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SKOV 334, 335, 336, 337 og 338
330 MÅGEØEN
334 AREALER VED STUBBE BRO
849

14

Sb. nr. 14 er et kulturarvsareal, som formentlig alt sammen
ligger Ø for vort areal.
Det er et område med køkkenmøddinger fra yngre
ertebøllekultur, med fund af knogleredskaber, flint- og
benredskaber.

335 ØRNBJERG MØLLE
850-861

Ingen fortidsminder registreret.

336 NATURSTI EBELTOFT-GRAVLEV
865-867

Ingen fortidsminder registreret.

337 VIBÆK STRAND
870

Ingen fortidsminder.

338 HOLME STRANDAREALER
875-876

Ingen fortidsminder registreret.

FLYTTET TIL SKOVKORT 501 MV.
”KALØSKOVENE”.
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SKOV 339
339 HYLLESTED BJERGE
880

Ingen fortidsminder registreret.

SKOV 340
340 GJERRILD STRAND
895

Ingen fortidsminder registreret.

BEMÆRKNINGER
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SKOV 401
401 VIBORG PLANTAGE
1004

2009:32

79

Høj. 1,3 x 14 m. Højfoden i V er afskåret af "Krathusvej".
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødegebevoksning.

Velplejet. Fin tilstand som opretholdes.

1004

2009:33

81

Høj. 1,8 x 18 m.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødegebevoksning.

Velplejet. Fin tilstand som opretholdes.

1004

2009:34

80

Høj. 1,0 x 13 m. Sænkning i top. I højfoden i N, V og Ø er
skader efter 3 gamle vindfældere. I SV en ny skade.
Græsklædt, friholdt for træer.
I gammel nordnammsgranbevoksning.

OK. Tilstanden opretholdes.

1010

2009:62

202

Høj. 0,8 x 12 m. Noget ujævn og hullet overflade.
Mosklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning.

Lidt rigeligt med kvas rundt om højen.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

82

Ifølge DKC en ødelagt og sløjfet høj (1890).

Ikke lokaliseret.

203

Høj. 0,8 x 8 m. Med et lille hul i toppen.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

Tilstanden fin og opretholdes. Hug for løvtræerne
omkring højen, og lad løvtræerne stå.

1017
1019

2009:63
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1020

2109:94

1

Høj. 3,0 x 22 m. Fra S går der et stort skår ind i højen,
hvorfra der er adgang til en hellekiste. Kisten er 3,5 m x
1,7 m og 1 m i højden orienteret N-S. 1 endesten i N, 4 sten i
Ø, 4 sten i V, og med 3 dæksten. Yderligere et par sten ved
åbningen.
Græsklædt, friholdt for træer.
I gammel blandet skov.

Flot. Tilstanden opretholdes.

1020

2109:95

2

Høj. 1,8 x 15 m. Over højens SV del går et jorddige – et
sogneskel.
Græsklædt, friholdt for træer.
I gammel blandet skov.

Flot. Tilstanden opretholdes.

83

Ifølge DKC en ødelagt og sløjfet høj.

Intet at se.

Høj. 1,4 x 13 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel nobilisbevoksning.

Flot. Tilstanden opretholdes.

Høj. 1,0 x 14 m. Noget ujævn og hullet overflade.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.

1020

BEMÆRKNINGER

1021

2009:64

204

1022

2109:96

3

1022

2109:170

198

Høj. 0,5 x 8 m. Hele midten bortgravet, så højen fremstår
som en hesteskoformet vold med åbning mod NØ.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.

1023

2109:171

199

Høj. 1,0 x 15 m. Lille hul i toppen og i SV-siden.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Hullerne kan fyldes op.
Ellers flot. Tilstanden opretholdes.

1024

2109:97

5

Høj. 1,8 x 16 m. I toppen en flad sænkning.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Flot. Tilstanden opretholdes.
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200

1024

A

1024

4
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Høj. 0,8 x 10 m. Et 2,5 x 2,5 x 0,5 m stort hul i toppen.
Højens N-side beskadiget af vindfælde.
Græs- og hindbærklædt, friholdt for træer.
I gammel bøgeskov.

Hullet i toppen kan fyldes op.
Ellers OK. Tilstanden opretholdes.

I afdelingens SV hjørne hulvejsspor i retning NV- SØ.
I gammel bøgeskov.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

Ifølge DKC findes der her en flad firkantet pakning af større
go mindre sten – en slags brolægning – ca. 10 m i N-S og ca.
6,5 m i Ø-V, og 0,5 til 0,75 m tykt, med største tykkelse mod
N. Pakningen dannes enkelte stedet kun af et lag, andre
steder af flere oven på hinanden anbragte lag af sten, blandt
hvilke er fundet potteskår, som det synes , med jernalderens
ornamenter.
Laget er i midten og i nordre side gennemrodet – ellers er det
urørt. (1890)
I gammel bøgeskov.

Stedet er ikke lokaliseret.
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”Hærvejsstenen”. Rund tilhugget granitsten, som en
gammel vejtromle sat på højkant – 90 cm høj og 80 cm i
diameter. På topfladen en kompasrose af bronze, men
angivelser af afstande og retning til de steder, som nævnes i
inskriptionen: F.eks. Jerusalem 3429 km, i den og den
retning.
Inskriptionen, som forløber i tre bånd på skrå ned ad og rundt
om stenen således at linierne lapper ind over hinanden, lyder:

BEMÆRKNINGER

Fin tilstand som opretholdes.

JERUSALEM ROM SANTIAGO DE COMPOSTELLA HAMBURG
LÜBECK PARIS FINDERUP VARDE
LANGVEJSFRA TIL LANGVEJSHEN TRÆTTE AF DEN SLYNGEDE
VEJ
KRÆMMER KRIGER KÆRRER KAROSSER RYTTERE DRIVERE
VANDRINGSMÆND HESTE STUDE GÆS FROMME GODE
OMDE MANGE ENE

Opstillet midt i et system af hulveje (C).
1035

C

I afdelingens S-lige ende en række fine hulvejsspor i retning
NNØ-SSV, midt i hvilke ”Hærvejsstenen” (B) er opstillet.
I græs- og lyngklædt åbent område.

Fin tilstand som opretholdes.

1036

2009:44

69

Høj. 2,7 x 18 m. Affladet top. I SØ, er en fjerdedel af højen
afskåret af cykelsti.
Græsklædt, friholdt for træer.

Fin tilstand som opretholdes.

1036

2009:65

205

Høj. 1,0 x 16 m. Lille hul i top.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende nordmannsgranbevoksning.

Flot og rosværdigt – men jeg tror det ville have været
bedre at lade egene blive stående.
Tilstanden opretholdes.

1037

2009:41

66

Høj. 0,9 x 12 m. Flad sænkning i top.
Græsklædt, friholdt for træer.
I ung blandet skov.

Fin tilstand som opretholdes.
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1037

2009:42

68

Høj. 1,6 x 14 m. Flad topflade.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung skovfyrbevoksning.

Fin tilstand som opretholdes.

1037

2009:43

67

Høj. 1,0 x 13 m. Stort fladt sænkning i top.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung skovfyrbevoksning.

Fin tilstand som opretholdes.

1039

2009:39

72

Høj. 2,0 x 14 m. Midten af højen bortgravet, dog ikke til
bunds. Enkelte mindre beskadigelser efter vindfælder.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel rødgranbevoksning.

Højen plejes som og sammen med 2009:40.
Træerne omkring højen og ud mod vejen stammes op.
Ellers fint. Tilstanden opretholdes.

1039

2009:40

73

Høj. 3,0 x 17 m. Et mindre hul NV for højens top.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel rødgranbevoksning.

Højen plejes som og sammen med 2009:39.
Træerne omkring højen og ud mod vejen stammes op.
Ellers fint. Tilstanden opretholdes.

1040

2009:36

77

Høj, én af "Røverhøje". 3,0 x 25 m I toppen et stort krater
6 x 6 x 2 m. Ned over højsiden i VNV en kraftig slidskade.
Toppen af højen er plantagens højeste punkt.
Græs- og lyngklædt, friholdt for træer.
Omgivet af forskelligartet skov.

Tilstanden fin og opretholdes.

1040

2009:37

75

Høj, én af "Røverhøje". 4,0 x 30 m. Hele højens midte og
højsiden i N er bortgravet til bunds. Beskadigelser af
højsiden i S og SV. Rundt om højen en grøft med det
opgravede jord, som en vold uden om. Alt tyder på at højen
er blevet plyndret for sten.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

Ok. Tilstanden opretholdes.

76

Ifølge DKC én af ”Røverhøje”, nu ødelagt og sløjfet (1890).
I ung granbevoksning.

Kunne ikke erkendes.

1040

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER
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1044
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Gammel lergrav. Herfra og mod SSV et spor,
et tipvognstracé, benævnt ”Lergravssporet”, hele vejen
gennem 1045 til ”Ballonhøj”.

Sporet bør holdes åbent.

78

Høj.1,6 x 15 m. I toppen et 2 x 4 x 0,75 m stort hul.
Græsklædt, friholdt for træer. I stor lysning i ung måleskov.

Fin tilstand som opretholdes.

6

Høj. 1,8 x 20 m. Hele midterpartiet og højsiden mod S er
bortgravet.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung blandet skov.

Fin tilstand som opretholdes.

8

Ifølge DKC har der ligget en nu ødelagt pakning af sten,
uden fund af potteskår eller andet. (blanket 2007)
I ung blandet skov.

Ikke lokaliseret.

1045

2009:38

74

Høj. 3,5 x 22 m. Fra toppen ned over højsiden mod SØ,
en 3 m bred og 0,75 m dyb kløft.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

Flot. Tilstanden opretholdes.

(1045)

2109:99
(Udenfor)

7

Høj, ”Ballonhøj”. 4,0 x 25 m.
Græsklædt med en eg på højen.

Fin tilstand som opretholdes.
Højen ligger uden for skoven, og tilhører vejvæsnet, men
vi bør holde den i samarbejde med dem.

1045

2109:100

9

Høj. 1,8 x 17 m. Hele midten af højen bortgravet, men ikke
til bunds.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

Lidt mere luft omkring højen er ønskelig, samt visuel
kontakt til høj 2109:101.
Ellers fint. Tilstanden opretholdes.
Overvej at fjernet hele den henlagte kvasdynge langs
sporet V for højene, da det skæmmer både denne og høj
2109:101.

FORTIDSMINDER, SNS KRONJYLLAND
Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.
AFD.

FR.NR.

SB.NR.

1045

2109:101

10

Høj. 1,8 x 15 m.
Græs- og lyngklædt.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

Lidt mere luft omkring højen er ønskelig, samt visuel
kontakt til høj 2109:101.
Ellers fint. Tilstanden opretholdes.
Overvej at fjernet hele den henlagte kvasdynge langs
sporet V for højene, da det skæmmer både denne og høj
2109:100.

1045

2109:173

201

Høj. 1,0 x 13 m.
Mosklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

Adgangsforholdene lader en del tilbage at ønske.
Ellers OK. Tilstanden opretholdes.

1046

2009:66

71

Høj. 1,5 x 13 m. Mindre fordybning i top. En smal rende
ned over siden i SSØ.
Græsklædt, friholdt for træer.
I gammel ædelgranbevoksning.

Fin tilstand som opretholdes.

70

Iflg. DKC en ødelagt og sløjfet høj.
På stedet ses en noget udflydende, men dog erkendbar
formation.
I gammel ædelgranbevoksning.

Stedet ses uden videre, men kan næppe bære en
fredning.

1046

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER
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SKOV 402, 403, 404, 405 og 406
402 HALD HOVEDGÅRD
1103

2109:102

99

Høj. 1,8 x 15 m.
Græs- og lyngklædt, friholdt for træer.
I lysning i gammel nåleskov.

Flot høj. Tilstanden opretholdes.

1115

2109:103

90

Høj, - d.v.s. en halv høj, 1 m høj og 10 m i diameter. Den
V-lige halvdel bortgravet af vej.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot. Fint i sammenhæng med de to andre høje, høj
2109:168 og 104.

1115

2109:104

91

Høj. 1,8 x 12 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot. Fint i sammenhæng med de to andre høje, høj
2109:103 og 168.

1115

2109:105

92

Høj. 1,8 x 15 m. I toppen et 4 x 4 x 1 m stort hul.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel nåleskov.

En del oprydning omkring højen var ønskelig.
Ellers flot. Tilstanden opretholdes.

1115

2109:168

147

Høj. 0,6 x 10 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot. Fint i sammenhæng med de to andre høje, høj
2109:103 og 104.

1115

2109:169

148

Høj. 0,4 x 10 m. Henover højens V-side, et N-S gående spor,
som har slidt sig ned til et stenfyldt laf i højen.
Græsklædt med blandet, gammel nåleskov på højens Ø-del.

Sporet lægges uden om højen.
Ellers OK. Tilstanden opretholdes.

1115

2109:181

Høj. 0,8 x 13 i NØ-SV og 10 m i NV-SØ, idet der langs NVog SØ-siden forløber gamle vejspor, som har slidt højfoden
væk.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel nåle/bøgeskov.

Lidt oprydning af og omkring højen, og ag vejsporene er
ønskelig.
Ellers fint. Tilstanden opretholdes.

FORTIDSMINDER, SNS KRONJYLLAND
Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.
AFD.

FR.NR.

1115

A

SB.NR.

BESKRIVELSE

Et strøg af flere vejspor/hulveje, SSV-NNØ gennem
afdelingen.

1117

93

Ifølge DKC en ødelagt og overpløjet høj.

1118

95
96

Ifølge DKC en ødelagt og overpløjet høj.
En fuldstændig sløjfet høj, som fandtes på kortet over Hald i
1789.

1119

97

Ifølge DKC en fuldstændig sløjfet høj, som fandtes på kortet
over Hald i 1789.

1126

B

En vifte af vejspor/hulveje.
Det samme vejstrøg genfindes i afd. 1213 og 1115.
Bevoksning af gammel eg med en hel del selvsået birk.

BEMÆRKNINGER

Det samme vejstrøg genfindes i afd. 1213 og 1126.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.
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Mindesten. 95 x 52 cm ved foden, gradvis smallere op ad til,
280 cm høj og med spids top. Forsiden, som vender mod
ØSØ er fint tilhugget, medens de 3 øvrige sider kun er groft
tilhuggede.
På forsidens nederste del findes en 1,5 cm dyb forsænkning,
45 x 45 cm stor, med følgende inskription:
TIL
MINDE OM
LEJREN ved HALD

BEMÆRKNINGER

Tilstanden fin og opretholdes.

1862 – 1880

På den øverste del, en rund, ligeledes 1,5 cm dyb
forsænkning, 48 cm i diameter. Forsænkningen er smykket
med et snoet bånd rundt i kanten og en krone for oven.
Her ses følgende inskription:

KRONPRINS
FREDERIK

ØVERSTBEFALENDE
1874 - 1877

I gammel egeskov.
1134

2109:143

100

Høj. 2,0 x 18 m. Mindre skader af siden i S og V.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot høj, flot plejet. Tilstanden opretholdes.
Oprydning omkring højen ville pynte gevaldigt.

1136

2109:148

101

Høj. 2,5 x 20 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot høj, flot plejet. Tilstanden opretholdes.
Oprydning omkring højen ville pynte gevaldigt.

116

Ifølge DKC en høj som ikke blev genfundet i 1960.
Antagelig fuldstændig sløjfet.

Intet at se.

1139
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1140

2109:110

150

Gravhøj og fårefold (jorddige).
Højen er 2.3 m høj og måler 18 m i NNØ-SSV og 12 m i
ØSØ-VNV, idet dele af ØSØ-siden er bortgravet. Også noget
afgravet i V og med en indgravning i højens N-side.
Gravhøjen indgår i fårefolden idet dens bortgravede
ØSØ-side danner hegningen i foldens SV-hjørne, og
jorddiget er bygget op til højen. Folden måler 30 x 35 m, og
jorddiget der omkranser folden er 3,5 m i bredden og fra 0,5
til 1,0 m højt. Foldens afgrænsning i Ø er bortskåret af
cykelsti. – altså ingen jorddige der.
Græsklædt, med tre gamle ege. I græsningsområde.

Tilstanden fin og opretholdes.

1140

2109:183

Mindesten. Natursten, 150 x 90 cm i fladen og 140 cm høj.
På siden som vender mod S ses indhugget følgende:

Tilstanden fin og opretholdes.

OVERLÆGE DR. MED.
P. VIDEBECH
TOG INITIATIV TIL
OPRETTELSEN AF
DANSK RØDE KORS
FOLKEKURANSTALT
VED HALD.
SOM AABNEDES 1922

Stenen er flankeret med taks. I græsningsområde.
1140

C

Fårefolde/planteskole (?). To folde i forlængelse af
hinanden, orienteret omtrent Ø - V. Samlet længde 70 m ,
bredde 20 m. Jorddiget der omkranser foldene, og adskilt fra
hinanden, er ca. 1,5 m bredt og ca. 0,5 m højt.
Græsklædt. I græsningsområde.

1141

D

Vandtårn. Et meget tidligt betonbyggeri.

Tilstanden fin og opretholdes.
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Transformator. Fin velholdt transformatorstation, bygget i
røde mursten.

Døren bør lukkes og tårnet indrettes til ugler og
flagermus.

Ifølge DKC to høje overpløjede og næsten sløjfede.

Intet at se.

Høj. I skel. 1,5 x 10 m i N-S og 8 m i Ø-V, idet siderne her
synes noget afpløjede. Skellet, en jordvold, forløber
nogenlunde N-S op over højen.
I højtoppen N-del et 3 x 2 x 0,5 m stort hul.
Græsklædt, bevokset med flere gamle træer.
I gammel løvskov.

Hullet kan fyldes op. Ellers OK.
Tilstanden opretholdes.

1147

2109:184

1149

2109:145

122

Høj. 1,5 x 13 m. I toppen et firkantet hul, 4 x 2 x 1 m stort.
Græs- og blåbærklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot. Hullet kan fyldes op.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

1149

2109:146

123

Høj. 1,3 x 12 m. Hen over toppen i N-S en rende, 4 m lang
1,5 m bred og 1 m dyb.
Græs- og blåbærklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot. Renden i højen kan fyldes op.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

1149

2109:147

124

Høj. 1,3 x 16 m. Flad sænkning i top.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

1149

F

Hulvejsspor

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

1150

2109:149

138

Høj. 1,4 x 11 m
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

1150

2109:150

139

Høj. 1,0 x 10 m
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
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1150

2109:151

140

Høj. 0,8 x 12 m
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

1150

2109:152

144

Høj. 1,6 x 12 m. I Ø- højsiden et hul 2,5 x 1,5 x 0,5 m stort.
Blåbærklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

1150

2109:153

142

Høj. 0,3 x 7 m. (Ved V-lig højfod af 2109:154).
Blåbærklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

1150

2109:154

143

Høj. 1,4 x 14 m. På toppen et lille hul hvori der ses en sten.
Blåbærklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

1150

2109:155

144

Høj. 0,5 x 9 m.
Blåbærklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

1150

2109:156

145

Høj. 1,0 x 12 m
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egeskov.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

117
118

Ifølge DKC to høje som ikke blev genfundet i 1960.
Antagelig fuldstændig sløjfet.

Intet at se.

I hele afdelingen findes jernalderagre.

Der bør udvises stor forsigtighed under arbejdet i
afdelingen, så diger og terrassekanter ikke ødelægges.
En opmåling vedlægges fortidsmindematerialet.

1150
1150

1151

109,
110

1161

94

BESKRIVELSE

Ifølge DKC noteres det i 1886 : Fuldstændig ødelagt høj.
Fandtes på kortet over Hald i 1789.
Ifølge DKC en ødelagt og overpløjet høj.

BEMÆRKNINGER
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En samling af i alt 19 vildtbanesten, kaldet
”Niels Bugges Hugtænder”.
16 af vildtbanestenene flanker alléen der går fra
Karup-landevejen og ned til Hald Hovedgård. Stenene er
opstillet med ca. 50 meters mellemrum, idet der står 8 på
hver side af alléen overfor hinanden. (Se ”cellen” herunder).
2 sten står ved P-pladsen SV for Hald Hovedgård, og den
sidste indenfor i udstillingsladen.

BEMÆRKNINGER

Fin tilstand som opretholdes. Stenene bør med
mellemrum vaskes rene for alger og evt. males op, dog
ikke uden forudgående kyndig vejledning.
Stenene blev i sin til bestilt og leveret, men blev så
aldrig stillet op. Stenene skulle markere Skanderborg
Distrikts nordlige skel i hhv. Hald Amt og Silkeborg
Amt.
Om vildtbanesten, søg: Svend Nørregaard Hansen og
Kirsten Elisabeth Høgsbro.

Erling Greve – den forrige bestyrer af Hald Hovedgård – har
fortalt mig følgende om opstillingen af ”Niels Bugges
Hugtænder”:
De skulle være blevet stillet op i 1854. Den gang ejedes Hald
af Frederik Anton Monrad Krabbe, gift med Vilhelmine (født
Nyrup, og ja, faster til den arkitekt Nyrup som tegnede
Københavns Rådhus). I et brev Vilhelmine skrev til sin søn
Christopher Krabbe (medlem af Rigsdagen i 35 år og
medstifter af Det radikale Venstre) i 1854 står at læse, at
” - - - far var blevet træt af at have alle disse vildtbanesten
liggende, og havde derfor sat den op langs alléen - - -”.
Erling Greve oplyste mig også om, at der ligger fragmenter
af vildtbanesten i trappen i haven til Hald Hovedgård

De vil blive besigtiget ved lejlighed og derefter blive
indarbejdet i enhedens fortidsmindemateriale.
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Én vildtbanesten mere - den tyvende – som også må have
hørt til denne ”ikke opstillede” serie af vildtbanesten står nu
foran Blicheregnens Museum i Thorning.
Følgende historie har jeg fra Hans Kruse, den nuværende
leder af Blicheregnens Museum i Thorning. Den er rettet lidt
til, efter at jeg selv har talt med daværende skovrider Sven
Gravsholt, og med Erling Greve, den daværende bestyrer af
Hald Hovedgård, og som er den Hans Kruse her sin historie
fra. Også daværende skovfoged Knudsen har jeg talt med.
Men i skrivende stund er det ikke lykkedes at komme i
kontakt med det sidste ”vidne”, daværende skovrider
Johannes Skov:
Da entreprenør Ladegård omkring 1970 udførte opgaven
med at udvide Egeskovvej i Hald, fik han gravet stenen frem.
Den var åbenbart blevet anvendt som overligger i den
stenkiste der fører Koldbækkens vand under vejen. Ladegård
afleverede stenen på Hald Ege Skole, hvor den havnede i
sandkassen. I 1983 fandt ungerne, eller muligvis nogle
bygningsarbejdere, stenen. Den blev vendt, og man blev
opmærksom på indhugningen. Skolen kontaktede
skovdistriktet, da de jo kendte til sådanne sten.
Daværende skovrider Sven Gravsholt kom ind i billedet –
oplyses det
og her er det så at kilderne ikke er enige om de faktiske
forhold. Erling Greve fastholder, at det var Sven Gravsholt
der var på banen. Sven Gravsholt siger nej.
FORTSÆTTER
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FORTSAT
Gravsholt fortæller, at han rejste fra Viborg distrikt til
Nødebo distrikt i 1982. Ligeledes bekræfter skovfoged
Knudsen, at det var Sven Gravsholts efterfølger
Skovrider Johannes Skov der bragte stenen videre.
I skrivende stund har jeg ikke kunne få fat i Joh. Skov,
som jo bør bekræfte hvad der er rigtigt, men det vil ske
senere, så historien kan komme på plads, så korrekt som
muligt.
Hvor om alting er, så besigtigede Erling Greve og
skovrideren (hvem af dem det så end var) stenen.
Det blev aftalt, at stenen skulle til det forholdsvis
nystartede Blicheregnens Museet i Thorning, som den
jagtinteresserede Aksel Nielsen bestyrede. Aksel Nielsen
havde gode relationer til distriktet, bl.a. i forbindelse
med noget jagt, så den sten skulle han have, selv om,
oplyser Knudsen, man udmærket vidste, at det var en
fredet sten.
Vildtbanestenen var knækket, og allerede dagen efter
besigtigelsen lå den på ladet af en vogn på vej til en
stenkonservator i Ribe, så den kunne blive sat sammen.
(Jeg gætter på at stenkonservatoren er ham der hedder
Vognsen).
Derfra blev den så leveret tilbage til Blicheregnens
Museum og stillet op foran facaden, til beskuelse for
enhver.
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Vedrørende stenenes beskrivelse:
- Øverst på stenene er der indhugget en krone, som her
forekommer i 2 forskellige udgaver, en for hver serie sten.
- Monogrammet F5tus betyder Frederik d. 5.
Bogstaverne t u s kan stå hvor for sig, eller tværstregen i
t-et kan være hæfter direkte på u-ets nedstreg.
- S A betyder Silkeborg Amt. H A betyder Hald Amt.
- WB står for vildtbane – bogstaverne kan stå hver for sig
eller B-ets dobbeltbue kan være hæfter direkte W-ets sidste
nedstreg.
- År angives som ANNO, A eller AO . Stregen under O-et
skal være en dobbeltstreg (men en sådan kan jeg ikke lave).

Samtlige vildtbanesten er fredet med det samme
fredningsnummer – 2109:162. Her er de tillige tildelt et
løbenummer fra nr. 1 til nr. 19.
Nr. 1 og 2 er stenene SV for hovedgården.
Nr. 3 er stenen i udstillingsladen.
Nr. 4 til 11 er stenene langs alléens Ø-side,
med nr. 4 i N og nr. 11 i S.
Nr. 12 til 19 er stenene langs alléens V-side,
med nr. 12 i N og nr. 19 i S.

Løbenr.
1

Vildtbanesten.
50 x 38 cm ved foden, 30 x 27cm i toppen, 240 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // H A WB // ANNO 1759
Fronten vender mod V.

Opstillet på P-pladsen, lige SV for hovedbygningen.

1166

2

Vildtbanesten. – den øverste halvdel.
34 x 30 cm ved foden, 25 x 25 cm i toppen, 125 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A //WB // A 1762
Fronten vender mod VSV.

Opstillet på P-pladsen, lige SV for hovedbygningen.

1166

3

Vildtbanesten. - Den i laden.
46 x 36 cm ved foden, 30 x 20 cm i toppen, 193 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A //WB // Ao 1762
Fronten vender mod S.

Stod i sin til sammen med de 2 ovenfor nævnte, men
blev på daværende skovrider Sven Gravsholts
foranledning sat ind i udstillingsladen, da den blev
indrettet.
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Løbenr.
4

Vildtbanesten.
45 x 27 cm ved foden, 30 x 20 cm i toppen, 200 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A //WB // Ao 1762
Stenen er knækket og sat sammen igen, 80 cm fra jorden.
Fronten vender mod V.

Opstillet i alléen i 1854.

1168

5

Vildtbanesten.
40 x 28 cm ved foden, 22 x 17 cm i toppen, 170 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A //WB // A 1762
Fronten vender mod V.

Opstillet i alléen i 1854.

1168

6

Vildtbanesten.
42 x 30 cm ved foden, 29 x 20 cm i toppen, 160 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A //WB // Ao 1762
Fronten vender mod V.

Opstillet i alléen i 1854.

1168

7

Vildtbanesten.
40 x 25 cm ved foden, 27 x 16 cm i toppen, 180 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A //WB // Ao 1759
Fronten vender mod V.

Opstillet i alléen i 1854.

1168

8

Vildtbanesten.
55 x 33 cm ved foden, 31 x 17 cm i toppen, 230 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A //WB // A 1759
Et jernanker er boret i stenen 120 cm over jorden.
Fronten vender mod V.

Opstillet i alléen i 1854.
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Løbenr.
9

Vildtbanesten.
52 x 25 cm ved foden, 24 x 16 cm i toppen, 200 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A // Ao 1762
Et jernanker er boret i stenen i bunden af 5-tallet.
Fronten vender mod V.

Opstillet i alléen i 1854.

1168

10

Vildtbanesten.
60 x 40 cm ved foden, 23 x 23 cm i toppen, 188 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // H A WB // ANNO 1759
Et jernanker er boret i stenen midt i de to NN.
Fronten vender mod V.

Opstillet i alléen i 1854.

1168

11

Vildtbanesten.
53 x 33 cm ved foden, 27 x 25 cm i toppen, 170 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A // Ao 1759
Fronten vender mod V.

Opstillet i alléen i 1854.

1165

12

Vildtbanesten.
42 x 25 cm ved foden, 26 x 20 cm i toppen, 183 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A // Ao 1759
Fronten vender mod Ø.

Opstillet i alléen i 1854.

1165

13

Vildtbanesten.
38 x 33 cm ved foden, 27 x 20 cm i toppen, 185 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A // WB // Ao 1759
Fronten vender mod Ø.

Opstillet i alléen i 1854.
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Løbenr.
14

Vildtbanesten.
37 x 37 cm ved foden, 26 x 28 cm i toppen, 165 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A // WB // Ao 1759
Fronten vender mod Ø.

Opstillet i alléen i 1854.

1165

15

Vildtbanesten.
41 x 28 cm ved foden, 30 x 29 cm i toppen, 175 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // H A // WB // Ao 1759
Fronten vender mod Ø.

Opstillet i alléen i 1854.

1165

16

Vildtbanesten.
56 x 30 cm ved foden, 28 x 18 cm i toppen, 235 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A // WB // Ao 1759
Et jernanker er boret i stenen i bunden af F.
Fronten vender mod Ø.

Opstillet i alléen i 1854.

1165

17

Vildtbanesten.
53 x 30 cm ved foden, 33 x 23 cm i toppen, 187 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A // WB // Ao 1762
Fronten vender mod Ø.

Opstillet i alléen i 1854.

1165

18

Vildtbanesten.
45 x 25 cm ved foden, 23 x 17 cm i toppen, 190 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A // WB // Ao 1759
Et hul er boret i stenen nederst i 1-tallet.
Fronten vender mod Ø.

Opstillet i alléen i 1854.
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Løbenr.
19

1168

1169

2109:108
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Vildtbanesten.
55 x 30 cm ved foden, 30 x 20 cm i toppen, 185 cm høj.
Øverst en krone.
Herunder: F5 tus // S A // WB // Ao 1762
Fronten vender mod Ø.
111,
112,
113

Ifølge DKC noteres det i 1886 : Fuldstændig ødelagt høj.
Fandtes på kortet over Hald i 1789.

136

Høj, "Guldbergs høj". 2,3 x 14 m.
Græsklædt. I græsningsområde.

BEMÆRKNINGER

Opstillet i alléen i 1854.

I og for sig flot og velplejet. MEN det går ikke p.g.a. de
skader fårene tilføjer højen. Birkestødet i højens S-side
skal fjernes helt, og skaderne omkring skal repareres
med grus og græstørv.
Foreslår opstilling af ”gnubbepæl” til fårene et sted væk
fra højen.
Evt. skal højen hegnes fra i perioder, hvis fårene fortsat
får trådt hul i græstæppet.
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1169

2109:157

120

Voldsted, "Brattingsborg".
Voldstedet er anlagt på et fra NNV mod SSØ, let skrånende
terræn. Voldstedets er orienteret som terrænet, og dets
samlede udstrækning er
85 x 45 m. Voldstedt består af to banker, der indbyrdes er
adskilte ved en lav sænkning. Den N-lige, øverst beliggende
og største af bankerne, hæver sig 4 - 5 m over det omgivne
terræn. Dens noget kuperede topflade måler ca. 18 x 23 m.
Den S-lige, lavest beliggende og mindste af bankerne, hæver
sig 2 - 3 m over det omgivne terræn. Dens nogenlunde
ujævne topflade måler ca. 25 x 20 m og skråner jævnt mod
SSØ. Det hele, bortset fra den SSØ-lige ende, er omgivet af
en meget lav og svagt markeret tør grav.
FM-sten opstillet på den S-lige banke.
Græsklædt, bevokset med enkelte gamle ege.

I og for sig flot og velplejet. MEN det går ikke p.g.a. de
skader fårene tilføjer voldstedet.
Trampeskaderne er så omfattende at der straks skal
gribes ind. Voldstenet skal hegnes fra, og skrænterne
skal repareres med grus og græstørv, så de bliver hele og
jævne igen.
Hvor stort græsningstryk skrænterne derefter kan klare,
må derefter komme an på en prøve.
Jeg foreslår at hegnet sættes udenfor den lave tørre grav
- altså en godt stykke fra skrænternes fod.
Følg op på ”Helhedsplan for de fem Hald’er”
udarbejdet i juni 2000 af Skov- og Naturstyrelsens
daværende Kulturhistoriske kontor.
En kurveopmåling vedlægges fortidsmindematerialet.
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2109:159

121

Voldsted, Det 3. Hald. Bygget af Jørgen Friis i 1528, den
sidste katolske bisp i Viborg.
Voldstedet er anlagt på en holm i Hald Sø, og er som sådan
omgivet af vand på alle sider. Anlægget er orienteret
NØ – SV. Det måler ca. 125 x 70 m., er nogenlunde
rektangulært, idet dog SV-hjørnet er afrundede.
Borggården er omgivet af jordvolde på 4 sider. Selve
gårdspladsen måler ca. 70 x 27 m. Jordvoldene hæver
sig op til 7 m. over gårdspladsen, svarende til 9,5 m over
vandspejlet i søen.
Omtrent midt for volden i den NV-vendte langside er et af
røde teglsten opmuret tårn genopfør til en højde lidt over
voldkronen. Overfor tårnet, i er den SØ-vendte vold afbrudt
af en 2 m bred passage for gårdspladsen ud til søen.
Restaurerede murrester ses i SØ-hjørnet af gården, ligesom
der findes en del murrester ved porten i SV, hvor adgangen
til borgen er, og langs passagen fra porten ind til borggården.
Fra land fører en smal tange mod SSØ og Ø ud til borgens
port. Også landtangen er omfattet af fredningen.
Græsklædt, men med alt for mange træer omkring.

Der er alt for mange træer foran voldstedet og på tangen,
som hindrer indsynet til voldstedet.
Ellers flot plejet.
Følg op på ”Helhedsplan for de fem Hald’er”
udarbejdet i juni 2000 af Skov- og Naturstyrelsens
daværende Kulturhistoriske kontor.
En kurveopmåling vedlægges fortidsmindematerialet.
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403 STANGHEDE
Da HALDLEJREN var i brug – 1868 til 1880 - benyttedes
området som øvelsesterræn, og der findes skyttegrave og
løbegange fra de perioder. Ligeledes blev området benyttet
under 1. verdenskrig.
(De 2 mindesten 2109:182 og 2109:183, hhv. afd. 1128 og
1140 har med disse perioder at gøre.)
Skyttegrave og løbegange er ikke blevet registreret ved
denne lejlighed – dertil var tiden for knap.
1203

2109:167

1204

2109:158

114

Men det kan de blive i samarbejde med en stedkendt
distriktsmedarbejder.

Høj. 1,5 x 14 m. Det meste af toppen og en del af N-siden er
bortgravet.
Græsklædt og friholdt for træer.
I mellemaldrende egebevoksning.

Fin tilstand som opretholdes.

Voldsted, "Niels Bugges Hald", det 2. Hald.
Voldstedet består af en omtrent cirkulær banke, som hæver
sig op til 6 m over det omgivne, fugtige terræn og Hald Sø.
Selve banken måler ca. 110 x 95 m. Topfladen måler ca. 90 x
75 m, er højst i S og SSØ, og falder jævnt jævne et par meter
mod NNØ. I ØSØ går Hald Sø helt ind til borgbanken, men
rundt langs de øvrige sider findes en voldgrav, udenom
hvilken der er anlagt en lav vold. Bredden på grav og vold er
ca. 20 m, og fra bunden af graven til voldens krone er
højdeforskellen kun ca. 1 m. Anlæggets samlede
udstrækning er ca. 140 i NV-SØ og 125 m i NØ – SV.
Græsklædt med en del spredte træer.

Følg op på ”Helhedsplan for de fem Hald’er”
udarbejdet i juni 2000 af Skov- og Naturstyrelsens
daværende Kulturhistoriske kontor.
En kurveopmåling vedlægges fortidsmindematerialet.
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Et fint forløb af markante hulveje.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

88

Høj. 1,8 x 15 m. Et mindre hul i top. Såvel højfoden som
siden er temmelig afgravede. Højen ligger i skel.
Græsklædt. Bevokset med egekrat.

Kvas og småtræer ryddes. Egebevoksningen tyndes.
Ellers OK. Tilstanden bevares.

2109:166

137

Fårefold. Lav cirkelformet vold ca. 2 m bred, og op til
0,5 m høj. 31 m i diameter fra krone til krone.
Lyngklædt, men enkelte enebærbuske. I hede.

Enebær der slører anlægget bør fældes. Lyngen på
volden bør slås.
Ellers fin tilstand som opretholdes.

1209

2109:174

151

Fårefold. Cirkelformet vold, ca. 2 m bred og op til 0,5 m
høj. Volden er lavest i Ø. 27 m i diameter fra krone til krone.
Bevokset med egekrat.

Fin tilstand, som opretholdes. Evt. slørende bevoksning
bør ryddes eller stammes op. Behandles som, og
sammen med 2109:175

1209

2109:175

152

Fårefold. Cirkelformet vold ca. 2 m bred og op til 0,5 m høj.
Volden lavest i Ø. 31 m i diameter fra krone til krone.
Bevokset med egekrat.

Fin tilstand, som opretholdes. Evt. slørende bevoksning
bør ryddes eller stammes op. Behandles som, og
sammen med 2109:174

1213

H

Et stort antal parallelle spor og hulveje, som genfindes i afd.
1115 og 1126.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

1214

2108:26

35

Høj. 2,2 x 15 m. Stort dybt hul i hele højens midte.
Meget medtaget med adskillige skår i siden mod NØ.
Lyngklædt, med enkelte enebærbuske. I hedeområde.

Tilstanden opretholdes.

1214

2109:107

84

Høj. 2,2 x 21 m.
Græsklædt med lidt lyng. I hede.

Fin tilstand, som opretholdes.
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Mindesmærke på højtomt.
Højtomt. 0,3 x 15 m., på hvis flade top mindesmærket er
opstillet.
Mindesmærket, et stenbord, en stenplade anbragt på tre
bæresten, hvor alle 4 sten bærer inskription.
Stenpladen måler 165 x 144 i fladen og er 23 cm tyk.
På oversiden er indhugget :
L. Teisserenc de Bord
FRANKRIG

De tre bæresten måler ca. 65 x 45 cm på de fladt tilhuggede
forsiderne og er ca. 25 cm tykke.
På stenen som vender mod VSV er indhugget:
Adam Poulsen
DANMARK

På stenen som vender mod SØ er indhugget:
H.H. Hildebrandsson
SVERIGE

På stenen som vender mod N er indhugget:
Station

franco-scandinave
de sondages aériens à Hald
1902 - 03

Lyngklædt i hede.

BEMÆRKNINGER

Mindesmærket er til minde om en, hovedsagelig fransk
finansieret drage- og ballonstation til undersøgelse af
vindforholdene.
Fin tilstand, som opretholdes.
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86

Høj. 1,1 x 14 m.
Græsklædt. I hede.

Fin tilstand, som opretholdes.

1214

2109:165

83

Høj. 0,5 x 10 m. Noget af toppen og en del af SV-siden
bortgravet.
Græs- og lyngklædt. I hede.

En restaurering, så højen kommer til at ligne 2109:164,
var ønskelig. Men ellers OK. Tilstanden opretholdes.

1214

2109:185

87

Høj. 0,3 x 7 m.
Græsklædt. I hede.

Tilstanden fin og opretholdes.

82

Ifølge DKC en gennemgravet, området og overpløjet høj.

En sådan medtaget højning ligger lige hvor skellet
knækker.

1214
1214
m.fl.
1218

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

Jernalderagre. Fra mindesten 2109:163 og sydover, især
omkring høj 2109:164 er terrassekanterne meget tydelige.
I

Mindesten. Natursten, 160 x 110 cm i front og 70 cm tyk.
på siden som vender mod SSØ er indhugget:
I TÆNDTE FOR DANMARK
I DYBESTE MULM
EN LYSENDE MORGENRØDE
KAI MUNK
REJST I BEFRIELSESAARET 1945
AF TURISTFORENINGEN FOR VIBORG OG OMEGN

Opstillet i parkområde.

Tilstanden opretholdes.
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404 HALD SØ
1250

Ingen fortidsminder registreret.

405 INDERØ
1258
1259
1260
1262

J

Lige Ø for ”Inderøhus” går et jorddige omtrent N – S hen
over Inderøen.

406 BISBALLE - ALMIND
1317

Fine hulvejsspor.
Græsklædt i åbent område.

Tilstanden fin og opretholdes.
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SKOV 407
407 BRUNSHÅB
Ingen fortidsminder registreret.

SKOV 408
408 KLOSTERMARKEN
1360

2009:50

5

1360

2009:61

113

Høj. 1,5 x 20 m. Tidligere beskrevet som afgravet og
beskadiget, men fremtræder nu intakt og velformet.
På bedste militærvis er højen markeret med 8 rød-hvide
betonpæle rundt om højen.
Græsklædt med lidt opvækst. I åbent område.

Slørende opvækst fjernes. Hindbærrene bekæmpes.
Afmærkningspælene kan fjernes.
Ellers fint.

Ruiner under jorden. Ruinerne af 2 middelalderlige
grundmurede bygninger. Tomten måler ca. 47 m i Ø – V og
ca. 36 m i N – S.
Ruinerne findes under den 20 x 20 x 1,5 m store sænkning
som ses i marken.
Delvist tilgroet med ask og hvidtjørn. I græsmark.

Tilstanden opretholdes.

71

FORTIDSMINDER, SNS KRONJYLLAND
Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.
AFD.

FR.NR.

SB.NR.

BESKRIVELSE

A

Et par store hulveje.

B

Jorddige.

1360

4

Ifølge DKC findes der en helt ødelagt og udpløjet høj på
bakketoppen.

1360

6 og 7

1360

109

Ifølge DKC har Viborg Stiftsmuseum i 2001 indberettet
følgende: Ved besigtigelsen af en gravet og delvist tildækket
grøft kunne ses gruber, kulturlag og andre fyldskifter over et
mindst 150 m langt forløb. Skår og nogle af fyldskifterne er
formodentlig fra ældre del af førromersk jernalder.
Lokaliteten skal muligvis ses i sammenhæng med lokalitet
sb. nr. 6.

1360

113

Sb. nr. 113 er et kulturarvsareal, som omhandler såvel
nuværende bygninger omkring Asmild Kirke og kloster, som
ruiner under jorden, og altså også de ovenfor nævnte ruiner –
2009:61.
Men størstedelen af kulturarvsarealet ligger uden for vort
område.

DKC omtaler disse 2 lokaliteter som steder hvor der er
fundet mange lerkar, om med brændte ben vides ikke.

BEMÆRKNINGER

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.
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SKOV 501, 502, 601, 602 og 330
501 RINGELMOSE SKOV
901

2216:62

138

Høj. 2,8 x 22 m. Mindst 15 synlige randsten om højen. En
del sten i overfladen.
FM-sten i højens V-side.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.

Lidt kvas ryddes op. ellers flot høj. Fin tilstand, som
opretholdes.

901

2216:109

202

Høj. 1,7 x 18 m. Jævnt kuplet.
Brombærklædt, friholdt for træer.
I ung rødgran/birkebevoksning.

Kvaset i højfoden skal ryddes op. Ellers velplejet ved
besigtigelsen d. 29.03.07.
Men her bliver nok en del at gøre med at holde højen fri
for brombær, birk og hyld mv.

901

2216:110

204

Høj - dyssetomt. 0,4 x 8 m. Rundt i kanten 6 store randsten.
En del sten på højen, hvoraf 1, med stor sikkerhed er en
sidesten til et kammer.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.

Fin tilstanden, som opretholdes.

901

2216:117

Røse. 0,3 x 5 m. 2 store sten midt i anlægget. Yderligere ses
enkelte sten rundt i randen.
Midt imellem denne og høj 2216:110 ligger 4 sten i en
halvcirkel. Det kan ikke udelukkes at disse sten hører med til
et af disse anlæg.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.

Fin tilstand som opretholdes.

73

FORTIDSMINDER, SNS KRONJYLLAND
Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.
AFD.

FR.NR.

SB.NR.

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

902

2216:64

132

Langdysse. 2,0 x 24 x 12 m orienteret Ø-V. I den Ø-lige
halvdel et 5 x 5 x 1 m stort hul, i hvis NV-hjørne der ses
bæresten, en sidesten og en endesten fra kammeret.
5 randsten i Ø, 2 randsten i V, 10 randsten i N og 7 randsten i
S.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Kvas fjernes. Ellers fint. Tilstanden opretholdes.

902

A

Mindesten. Natursten, 175 x 90 cm i fladen og 220 cm høj.
På siden mod SV ses for oven en oval bronzeplade, 30 x 25
cm stor, med et våbenskjold (baronens, formoder jeg).
Herunder er indhugget:

Tilstanden fin og opretholdes.

I dyb Beundring og Taknemmelighed
rejste Arbejdere og Funktionærer dette minde
for
BARON WILHELM E.L.FREIHERR von JENISCH
ejer af Kalø Gods fra 1933 – 43
F. 3.6. 1906 D. 13.7 1943

I gammel bøgeskov.
902

182

Ifølge DKC: Et hulvejsspor over vandløb.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

903

2216:60

134

Høj. 1,0 x 11 m. Stenfyldt overflade.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Fin tilstand, som opretholdes.

903

2216:61

133

Langdysse. 1,0 x 14 x 7 m orienteret N-S. I midten ses
toppen af 4 bæresten og en gangsten til et femkantet kammer
med udgang mod Ø. 2 randsten i N, 4 randsten i S, 10
randsten i Ø og 13 randsten i V.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.
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2216:118

903
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75

BEMÆRKNINGER

Stenkiste – under fredskovsdiget. Lysning ved slug 30 cm i
bredden og 35 cm i højden. Lysning ved afgang 30 cm i
bredden og 20 cm i højden. Formentlig er dybderne større,
og med bundsten, men det ses ikke. Stenkistens længde
er 2 m. Fredskovsdiget er spoleret, så kistens dæksten ses,
foruden andre sten.

Tilstanden opretholdes.

183

Mindre hulvejsspor på V-vendt skråning.
I ung selvsået bøg.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

904

2216:90

198

Høj. 0,4 x 9 m. Enkelte randsten i V og S.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Fin. Tilstanden opretholdes.

904

2216:91

199

Høj. 0,5 x 11 m. Højsiden i ØSØ noget beskadiget. En enkelt
randsten i NØ.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.

904

2216:92

200

Høj. 0,3 x 7 m. I N en enkelt randsten.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.

904

2216:111

197

Høj. 0,2 x 6 m. 5 randsten ses spredt rundt om højen.
Græsklædt, friholdt for træer.
I gammel bøgeskov under foryngelse.

Gammel kvas fjernes og stødskuddene fra ahornen
holdes nede. De selvsåede bøge holdes på længere
afstand af højfoden. Ellers helt fint.

904

2216:119

43

Helligkilde, "Tobiæ Kilde". Lille kunstig opstemmet dam,
ca. 10 m
i diameter med afløb mod S. Den let krumme dæmningen på
dammens S-side, som holder vandet tilbage, er lav, ca. 13 m
lang, 4 m bred med en stensat rende til afløbet.
I gammel bøgeskov.

Fin tilstand, som opretholdes.
Navnet skal kilden have fået efter den blinde Tobias, om
hvis helbredelse fortælles i Tobiæ Bog. 3.25, jfr. 2.11 og
13.3. Det er en meget gammel kilde, hvis vand ansås
som lindrende mod blindhed og øjensygdomme.
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905

2216:66

131

Runddysse. 0,5 x 9 m. Kammer af 4 bæresten, alle væltede,
med udgang mod SØ. 15 randsten omkring.
Græsklædt med lidt brombær, friholdt for træer.
I ung bøgebevoksning.

Brombær og anden opvækst holdes nede. Der bør lysnes
ud mod sporet i S. Ellers helt fint.
Tilstanden opretholdes.

905

2216:94

188

Langhøj. 0,5 x 30 x 9 m orienteret ØSØ-VNV. Stenfyldt
overflade.
Græsklædt, friholdt for træer.
I hhv. gammel- og ung løvskov.

Meget kvas at fjerne. Ellers helt fint. Tilstanden
opretholdes.

905

2216:95

185

Høj. 1,0 x 14 m. I højsiden ses 15 randsten fordelt rundt om
højen.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.

Lidt kvas ryddes op. Ellers meget fint.
Tilstanden opretholdes.

905

2216:96

184

Stenkreds (eller lav høj). 0,2 x 8 m. 12 randsten i kredsen.
Græsklædt, friholdt for træer.
I gammel egeskov med mellemaldrende bøge.

Tilstanden fin og opretholdes.

906

2216:93

129

Langdysse. 1,0 x 15 x 8 x m orienteret omtrent N-S.
Kammeret er femkantet, sat af 4 bæresten og 1 dæksten. Det
måler ca. 1 m i tværmål og er 0,6 m højt. Udgang mod Ø,
hvor 2 sten fra gangen er bevaret. 2 randsten i N, 3 randsten i
S, 10 randsten i Ø og 8 randsten i V. FM-sten på dyssen.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgebevoksning.

Flot og velplejet. Tilstanden opretholdes.
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906

2216:98

186

Langdysse. 1,0 x 14 x 8 m orienteret Ø-V. I midten den
V-lige sidesten og den N-lige endesten af et rektangulært
kammer. 18 randsten hele vejen rundt. Enkelte på plads,
resten væltede. N og V for dyssen ses 3 sten, formentlig
udvæltede randsten.
Græsklædt, friholdt for træer.
I ung nordmannsgranbevoksning.

Oprydning på og omkring høje. Ellers helt fint.
Tilstanden opretholdes.

906

2216:113

187

Høj. 0,6 x 12 m. På toppen ses en 80 x 50 cm stor stenkiste,
orienteret Ø-V. Den V-lige sidesten og 2 gavlsten er bevaret
på deres pladser. Enkelte randsten ses.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende grandisbevoksning.

Oprydning på og omkring høje. Ellers helt fint.
Tilstanden opretholdes.

906

2216:120

Runddysse. 0,3 x 6 m.5 sten i renden i den SV-lige halvdel.
Enkelte sten inden for kredsen, men dog næppe sten fra selve
kammeret.
Græsklædt, med 2 rækker nordmannsgran hen over dyssen.
I ung nordmannsgranbevoksning.

Træerne på dyssen fældes.
Ellers fint. Tilstanden opretholdes.

907/916

2316:53

Stenkiste. Klassisk opbygget med bundsten og overliggere,
og et skifte bæresten i højden. Lysning ved slug, 80 cm høj
og 70 cm bred. Lysning ved afgang, 50 cm høj og 70 cm
bred. Stenkisten fører Røverbækkens vand under
Skovriderstedvej.

Fin tilstand som opretholdes.

908

2216:67

Høj. 0,8 x 13 m. 11 randsten ses i Ø-lige og S-lige del af
højen.
Græsklædt, friholdt for træer. I lysning ud mod skovvej.
Omgivet af hhv. gammel bøg og nål.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.
Lysningen langs vejen burde med tiden udvides til også
at omfatte højene 2216:97 oh 112.

130

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER
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908

2216:97

Høj. 0,3 x 9 m.
Græsklædt, friholdt for træer.
I gammel ædelgranbevoksning.

Kvas ryddes op. Ellers fint. Plejes som, og sammen med
2216:112. Tilstanden opretholdes.

908

2216:112

Høj. 0,2 x 7 m. 6 randsten synlige.
Græsklædt, friholdt for træer.
I gammel ædelgranbevoksning.

Kvas ryddes op. Ellers fint. Plejes som, og sammen med
2216:97. Tilstanden opretholdes.

909

2216:72

2

Højrest, "Brunhøj". Den S-lige fjerdedel af en tidligere stor
høj. 11 m i Ø-V og 5 m i N-S, 1 m høj. Lidt af den
SØ-lige del bortgravet. Hele den N-lige 3/4-del overpløjet i
ager. Fredskovsdiget er anlagt hen over højen.
Græsklædt i gammel bøgeskov.

Tilstanden opretholdes.

909

2216:99

179

Høj. 1,0 x 12 m. Enkelte randsten. På højen ses flere sten.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Fin tilstand, som opretholdes.

180

Ifølge DKC, rydningsrøser og dyrkningsterrasser – altså
jernalderagre, på kanten på S-vendt skråning.

2 steder et stykke hhv. S og Ø for 2216:99, ses samlinger
af store sten, som dog næppe er rydningsrøser.
Ingen terrassekanter eller stenstrenge ses.

909

SB.NR.

BESKRIVELSE
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909

2216:100

177

Høj. 0,6 x 8 m. Enkelte randsten. På toppen 2 store sten.
Græs- og brombærbevokset, friholdt for træer.
I mellemaldrende bøgeskov.

Lidt oprydning udestår. Ellers velplejet.
Tilstanden opretholdes.

909

2216:101

178

Høj. 1,1 x 13 m. 6 randsten ses i N-siden. Enkelte sten på
højen.
Græs- og brombærklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende bøgeskov.

Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.
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910

2216:102

176

Høj. 0,6 x 13 m. 12 randsten ses i S-lige halvdel, enkelte i N
og NV. 2 sten på toppen.
Nytilplantet med nordmannsgran og bøg.

Lidt mere rum på N-siden af højen er ønskelig. Plejes
som og sammen med 2216:103.
Ellers fint. Tilstanden opretholdes.

910

2216:103

223

Høj. 0,4 x 11 m. Enkelte randsten i N-delen.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgeskov.

Fint tilstanden som opretholdes.
Plejes som og sammen med 2216:102.

910

2216:104

175

Høj. 1,0 x 14 m. I N og V et par større sten i højfoden.
Græsklædt, friholdt for træer i lysning ud til vej.
Omgivet af hhv. ung bøge- og rødgranbevoksning.

Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.

910

2316:46

173

Høj. 1,5 x 14 m. I N-lige højfod en stor kløvet sten.
Overfladen tæt belagt med hånd- til hovedstore sten.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Fin tilstand, som opretholdes.
Behandles som og sammen med 22316:47.

910

2316:47

174

Høj. 0,3 x 8 m. Enkelte randsten og en del sten i
overfladen.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Fin tilstand, som opretholdes.
Behandles som og sammen med 22316:46.

911

2316:32

44

Høj. 1,5 x 15 m. På toppen ses et par sten, muligvis resterne
af et stenkammer. Flere randsten synlige.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende sitkabevoksning.

Fint nok plejet. Men opstamning af træerne nærmest
højen og ud mod egebevoksningen, er ønskelig.

911

2316:34

122

Høj. 1,5, x 15 m. I top et mindre hul. Enkelte sten rundt ved
foden.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende sitkabevoksning.

Fint nok plejet. Men opstamning af træerne nærmest
højen og ud mod egebevoksningen, er ønskelig.

911

2316:48

172

Høj. 1,0 x 11 m. Enkelte randsten og en stenfyldt overflade.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Fin tilstand som opretholdes.
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912

2316:33

128

Runddysse. 0,5 x 9 m. 2 stående og 16 væltede randsten.
7 sten udgør resterne af kammer og gang. En dæksten ligger
væltet af lidt SØ for kammeret.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende blandet skov.

Fin tilstand som opretholdes.

912

2316:35

123

Høj. 2,0 x 19 m. 3 randsten i NV-lige højfod. N-lige højside
lidt forgravet.
Græsklædt, med 3 udviste træer på højen. Overvejende i
gammel gran, men i NØ i mellemaldrende egeskov.

Alt kvas bør fjernes fra høj og omgivelser. Granerne bør
gradvis afvikles.

912

2316:36

124

Høj. 0,8 x 9 m. Stenfyldt overflade og enkelte randsten hist
og her.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.

Flot. Tilstanden opretholdes.

913

2316:37

125

Stengrav. Tilsyneladende rester af en stengrav, idet der på
en svag højning ses 7 større sten uden nogen orden.
(Fredet som FM i 1946, fordi anlægget ligger i naturfredet
område).
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende bøgebevoksning.

En del kvas ryddes. Ellers helt fint.
Tilstanden opretholdes.

913

2316:38

126

Langdysse. 0,5 x 12 x 5 m orienteret Ø-V. 12 randsten, de
fleste kun lige synlige i jordoverfladen, hvorimod de Ø-lige
gavlsten tydeligt ses. I midten et rektangulært kammer af
5 sten, 1,7 x 0,5 m, orienteret N-S, med åbning mod S.
Endvidere ses 2 store sten på dyssen, formodentlig
bortvæltede dæksten fra kammeret.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.

Fint. Tilstanden opretholdes.
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913

2316:39

127

Runddysse. 1,1 x 16 m. Ingen randsten. På toppen et
femkantet kammer, 1,6 x 1,6 m stort. 2 sidesten står på plads,
2 er væltede, udgang mod NØ, hvor en gangsten står på
plads. SV for kammeret ligger desuden en sten.
Græs- og brombærklædt, friholdt for træer.
I ung egebevoksning.

En del kvas ryddes på og omkring dyssen, samt i
området mellem dyssen og bøgeskoven i V.
Ellers helt fint. Tilstanden opretholdes.

915

2316:54

Vejvisersten. Natursten kløvet én gang. 60 x 50 i
grundfladen og 110 cm høj, men naturlig afrunding af
toppen. På den kløvede fladen, som vender mod N, er der i
hele stenens bredde udhugget et 45 cm højt, glat tilhugget
bånd hvori følgende inskription ses:
SKOVRIDER
STEDET
Teksten er rødmalet på hvis baggrund.
Opstillet i V-lig vejside af ”Skovriderstedvej” lidt NV for
Kalø Landbrugsskole.

Tilstanden fin og opretholdes.
Vejviserstenen er en type af sten, der stadig findes
mange af overalt på Djursland (evt. i hele gamle Randers
amt).

916

2316:52

201

Høj. 0,4 x 10 m. Flad sænkning i SØ-delen. Enkelte sten ses
ved højen. Beskadiget af gamle plantefuger.
Bevokset med 25-årige rødgran i tilsvarende bevoksning.

Høj og 2 m zonen frilægges for træer. Træerne omkring
stammes op. Al kvas fjernes.

203

Hulvejsspor på SØ-vendt skråning til vadested ved bæk.
I mellemaldrende bøgebevoksning.

OK. Tilstanden opretholdes.

192

Dysse. 0,5 x 8 m. Stenfyldt overflade og flere store randsten.
I højens midte ses toppen af en stor kløvet sten formentlig en
sidesten til et kammer.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende ege- og bøgebevoksning.

Ledt oprydning af kvas. Ellers fin tilstand som
opretholdes.

916
917

2316:49

BEMÆRKNINGER
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917

2316:50

193

917

2316:55

918

2216:105

918

BESKRIVELSE
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BEMÆRKNINGER

Høj. 0,8 x 13 m. Stenfyldt overflade.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende ege- og bøgebevoksning.

Holdes ryddet for kvas. Ellers OK.

Høj. 0,3 x 8 m. med en svag sænkning.
N og Ø-delen dækket af opgravet jord fra en nærliggende
savgrav (?).
Græsklædt med enkelte træer.
I mellemaldrende bevoksning af bøg og eg.

Tilstanden opretholdes.

189

Høj. 1,6 x 14 m. Enkelte sten hist og her i overfladen.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende ahornbevoksning.

Lidt kvas ryddes. Ellers flot høj. Tilstanden opretholdes.

2216:106

190

Høj. 1,0 x 16 m. Noget uregelmæssig af form.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende ahornbevoksning.

Fin tilstand, som opretholdes.

918

2216:107

194

Runddysse. 0,5 x 8 m. 8 randsten omkring dyssen. På
toppen står 4 bæresten til kammeret.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende ahornbevoksning.

Fin tilstand, som opretholdes.

918

2316:30

137

Høj. 1,3 x 15 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.

Lidt oprydning af kvas. Ellers fin tilstand, som
opretholdes.

918

2316:51

191

Høj. 1,0 x 12 m. Stenfyldt overflade. Mindre afgravning i
SSØ.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel løvskov.

Lidt oprydning af kvas. Ellers fin tilstand, som
opretholdes.

919

2216:63

135

Høj. 0,3 x 10 m. med 8 synlige randsten.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.
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919

2216:108

196

Høj. 0,5 x 10 m. Noget ujævn og udflydende.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bevoksning
af bøg og rødeg.

Tilstanden fin og opretholdes.

919

136

En forekomst af hulvejsspor på bege sider af vandløbet.

Tilstanden opretholdes.

919

195

Ifølge DKC, anmeldt af Jesper Lauersen 1988:
En jævnt kuplet rundhøj med ret stejle sider mod S og V,
mere udfladet mod V og Ø. (her skulle nok stå mod N og Ø)
I toppen ses overkanten af flere store sten, og på SV-siden
ligger en stor sten i overfladen. Mange større sten i området
omkring højen. Sandsynligvis en dysse, men kan også være
en rydningsrøse i forbindelse med nyere tids dyrkning langs
bakken.
Græsklædt, med en stor gammel bøg på toppen.
I gammel bøgeskov.

Sådan ser jeg ikke sb.195. Min beskrivelse lyder således:
For neden, på et mod V skrånende terræn ses en svag
højning, 9 m i N–S og 0,2 m høj ude i V-siden.
Diameteren i V–Ø lader sig ikke fastslå, da overgangen
mellem højningen og skråningen opad skråningen mod
Ø er helt jævn, uden markeringer af nogen art.
En meterstor sten ligger på højningen i en i V, og toppen
af enkelte mindre sten anes o overfladen.
Jeg er stærkt i tvivl om hvad der her kan være tale om –
om noget i det hele taget.
Stedet bør arkæologisk undersøges ved lejlighed.

Vejvisersten. Natursten kløvet én gang. 65 x 45 cm ved
grunden, 70 cm høj. På den kløvede fladen, som vender mod
N, er der i hele stenens bredde udhugget et 25 cm højt, glat
tilhugget bånd hvori følgende inskription ses:
KALØ
Teksten er rødmalet på hvis baggrund.
Opstillet i rabatten ved cykelstien, ved starten af ”Fægyden”.

Tilstanden fin og opretholdes.
Vejviserstenen er en type af sten, der stadig findes
mange af overalt på Djursland (evt. i hele gamle Randers
amt).

920

2316:56

BESKRIVELSE

83

BEMÆRKNINGER
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502 HESTEHAVE SKOV
923

A

923
924

2216:78

924

2217:57

924 (925)

926

Højryggede agre. 5 åse orienteret omtrent NNV – SSØ.
I gammel bøgeskov.
149

Ifølge DKC, en boplads fra ældre ertebølletid.
I ung egebevoksning.

Ikke lokaliseret.

213

Runddysse. Højning på 0,5 x 9 m med en stenfyldt overflade
og mindst 20 randsten omkring. På toppen 4 sten, som udgør
resterne af et kammer. Den N-ligste og den S-ligste synes at
være bæresten på oprindelig plads.
Friholdt for træer.
I mellemaldrende bøge- og egebevoksning.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

Stenkiste. Sat med bundsten, et skifte i højden og dæksten.
Lysning ved slug, 35 cm bred og 45 cm høj. Dækstenen her
måler 85 x 30 cm. Lysning ved afgang, 50 cm bred og 45 cm
høj. Dækstenen her måler 90 x 25 cm. Kisten er 3,2 m lang.
I mellemaldrende grandisbevoksning.

Tilstanden fin og opretholdes.

Nederste- og Øverste mølledam må være naturlige damme.
Der ses i alle tilfælde ingen dæmninger der har kunnet
opstemme dem.
B

Middelalderlige teglværksgrave. Her ses huller i jorden
efter lertag.
I gammel bøgeskov.
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927

2216:59

57A

927

928

2216:79

928

928

2216:121

BESKRIVELSE
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Høj. 1,5 x 20 m. Noget udflydende af form mod S og SØ,
hvor der spredt ses enkelte randsten. Enkelte sten i højens
overflade.
Græsklædt, friholdt for træer, men med en del ørnebregner.
I gammel bøgeskov.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.

57

Galgebakken. DKC oplyser: Paa en temmelig høj og til alle
Sider afrundet Banke har Galgen i ældre Tider havt sin Plads.
Mod Øst ses to temmelig store Koltringer (a), og mellem
dem stod den ene af Galgens Stolper. Mod Vest herfor saa
langt, som en god og svær Bjælke kan række stod en anden
Stolpe ligeledes mellem to store Koltringer (b), og lidt over
halvt saa langt mod Syd stod en tredie Stolpe ved c. Sagnet
meddeler, at her ere flere henrettede og lagte paa Hjul og
Stejle. Tyve blevet hængte.

Intet at se, men afsætningen på DKCs kort synes forkert.

212

Høj. 0,8 x 11 m. Enkelte randsten ses, og en del sten i
overfladen. I højfoden i NNV en stor sten.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgeskov.

Al kvas fjernes. Ellers velplejet. Tilstanden opretholdes.

56

Ifølge DKC lå der her i 1884 en lille runddysse. Noteret som
helt sløjfet ved fredningsberejsningen 1946.
I gammel bøgeskov.

Intet at se.

Stenkiste. Kun overliggeren ved afgang ses. Den måler
60 cm i bredden og er 35 cm høj. Alt andet – lysning ved
slug, såvel som ved afgang, er dækket af blade og grene, så
en beskrivelse umuliggøres.
I gammel bøgeskov.

Der skal renses op på begge sider, så stenkisten kan ses
og beskrives.
I øvrigt bevares tilstanden, som formentlig er helt fin.
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929

2216:80

205

Høj. 1,2 x 20 m. 15 randsten ses rundt om højen.
Randstenskæden har en diameter på 14 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgebevoksning.

En del kvas fjernes. Ellers velplejet.
Tilstanden opretholdes.

929

2216:81

206

Høj. 1,6 x 24 m. En noget ujævn overflade.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgebevoksning.

Gammel kvas, og lidt nyt fjernes fra højen. Ellers
velplejet. Tilstanden opretholdes.

932

2316:27

51a

Hellekiste under flad mark. Kun den SV-lige side er bevaret
i form af 4 sten på række. Skulle være 2,9 m lang. Orienteret
SØ-NV. Ved besigtigelsen 26.03.07 anedes dog kun toppen
af 2 sten.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende bøge- og egebevoksning.

Velplejet.
Stedet bør afmærkes med en af vore røde pæle.
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932

2316:28

51

Hellekiste under flad mark. 1,8 m lang, 0,55 m bred,
orienteret N-S. Omgivet af 1 endesten i N,
2 sidesten i V, 1 sidesten i Ø og en væltet endesten i S. 1,5 m
Ø for kisten ses 2 sten.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøge- og
egebevoksning.
Stedet kaldes "Løngangen", og forklaringen fremgår af
følgende beretning fra DKC:

Velplejet.
Stedet bør afmærkes med en af vore røde pæle.

Her er Rester af en kisteformet Grav, der ligesom foregaaende
har Længderetning omtrent Øst og Vest. Graven er 2'3'' vid og
er bedst bevaret paa Nordsiden. Den har været omtrent 6' lang.
Dybden kan ikke bestemmes; thi den er tildels udkastet og
ligeved a. Stenen b synes at være Endestenen mod Øst
ligeledes udkastet af Graven. Stenen c er fastsiddende; men det
er noget tvivlsomt om [den] hører med til Bygningen, da ingen
tilsvarende Steen sees i de andre Retninger. En anden af
Gravkistens Steen var udvæltet og ganske tildækket; men nu er
den draget frem (a), og er formodentlig en Sidesteen. Den
udkastede Fyld indeholder flere Brudstykker af ildskjør hvid
Kalkflint. Dette bemærkes udtrykkeligt for efterfølgende Sagns
Skyld. Dette Mindesmærke er, som ovenfor er anført, kaldet
Løngangen, og Sagnet berettet, at her var Nedgangen til en
Løngang, som satte Kalvø Slot i Forbindelse med Landet;
thimod Nordvest fra Slottet sees i Havet en Sandrevle belagt
med store Steen at strække sig omtrent halvvejs ind mod den
Skov, der kaldes Hestehaven. Hvor Revlen ender, er et meget
dybt Minde nogle Favne bredt, saa kommer atter en Sandrevle
udgaaende fra Hestehaven i Sydøstlig Retning.
Ifølge Sagnet skulde Løngangen gaa under disse to Revler og
det dybe Gab; men inde ved Landet skulde Løngangen

gaa et Stykke i nordøstlig Retning og tilsidst udmunde i den
ovenfor beskrevne Grav. Der siges, at nogle Hovbønder fra
Bjødstrup en Gang toge sig for at undersøge den Sag og gik
ned i Gangen, hvor det efter noget Besvær lykkedes dem at
trænge frem. De fulgte Løngangen et langt Stykke, og efter
deres Tykke vare de lige under det dybe Mindegab, da de
kom til en Jernport med en Kobberlaage i. Den kunde de
ikke aabne, og derfor vendte de om. Næppe vare de komne
op, før der begyndte et saadant Regnvejr, saa de maatte ile
hjemad, og Dagen efter havde Regnvandet skyllet alt ned i
Gangen igjen og lukket Indgangen. Nu gik der over 100
Aar; men saa fik den gamle Senator fra Hamborg isinde at
lade grave i Løngangen igjen, og han gav Meddeleren og to
andre Mænd en Flaske Brændevin med. De kom meget
snart til Kalkstumper og en Brolægning i Graven; men saa
kom der en stor Tordenbyge, og de forlod Pladsen uden at
[se] noget til den omtalte Nedgang eller Trappe. Senatoren
rejste et Par Dage efter og kom aldrig mere til Kalvø, og
Sagen glemtes igjen. Meddeleren fulgte med mig til Stedet,
og hvad han kaldte Kalkstumper var de ovennævnte hvide
ildskjøre Flint[stumper].

FORTSÆTTER

FORTSAT
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932

2316:29

50

Hellekiste under flad mark. 1,7 x 0,6 m. Orienteret Ø-V.
Bevaret er dog kun den V-lige endesten og den V-ligste
sidesten i N-siden. Henholdsvis 2 og 3 m Ø herfor ses 2
større sten.
Græsklædt, friholdt for træer.
I mellemaldrende bøge- og egebevoksning.

Velplejet.
Stedet bør afmærkes med en af vore røde pæle.

933
935

2316:26

52

Langdysse, "St. Stenhøj". 1,4 x 19 x 9 m orienteret
omtrent Ø - V. 2 kamre. Det V-ligste kammer er femkantet
og består af 4 bæresten, og med indgang i SØ, hvor der ses
en væltet gangsten. Over kammeret en meget stor dæksten,
hvori der på fladen mod NNV ses mindst 7 skåltegn.
Det Ø-ligste kammer har 5 bæresten, og med indgang i SSØ.
Ingen dæksten.
13 randsten i N, 10 randsten i S, 5 randsten i Ø og 2 randsten
i V. En del randsten er væltede og kløvede.
FM- sten midt på dyssen.
Græsklædt, friholdt for træer med blandet ungskov omkring.

Egene og bøgene tæt omkring dyssen bør opretholdes så
længe som muligt.
Velplejet. Fin tilstand, som opretholdes.

Ifølge DKC blev der i sin tid registret 3 små gravhøje.
I 1946 ved fredningsberejsningen meldt helt sløjfede.

Intet at se.

Dysse. 1,0 x 12 m. På toppen resterne af et dyssekammer
bestående af 1 opret og 2 væltet sten. Enkelte mindre sten
ses i højfoden i N og V.
Græsklædt, friholdt for træer. I ung bøgeskov.

Velplejet. Fin tilstand, som opretholdes.

Lille jorddigt rundt om ”Favntræpladsen”.

Holdes synligt.

934

53, 54,
55

940

2216:56

940, 941,
942, 943

C

48
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942

2216:84

208

Høj. 0,5 x 10 m.
Græsklædt, friholdt for træer.
I bevokset af gammel lærk og mellemaldrende bøg.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.

942

2216:85

207

Teglovn. På et mod NV skrånende terræn ses et firkantet
anlæg, ca. 20 x 20 m stort, orienteret NV-SØ. I midten en
højning, også firkantet, 12 x 12 m stor, med et krater i
midten. Langs NØ- og SV-side af højningen ses 4 m brede
og 1 m dybe grave. Langs den NØ-lige gravs yderside ses 6
stående sten på række.
Ingen grav mod SØ (foroven i terrænet), og ingen grav mod
NØ (forneden i terrænet), hvor der i stedet ses et flot plateau
med en del sten, bl.a. Tegl.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.

Velplejet. Tilstanden fin og opretholdes.

942

2216:86

214

Høj. 0,5 x 9 m med en stenfyldt overflade.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.

942

2216:87

Røse. 0,5 x 4,5 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.

Velplejet. Tilstanden opretholdes.

942

2216:88

Stenkreds. 5 m i diameter af 5 store sten - heraf dog ingen i
den SØ-lige tredjedel.
Græsklædt (+ kaprifolie) med en enkelt bøg i kredsen.
I gammel bøgeskov.

Fin tilstand, som opretholdes.
Kaprifolien bør dog holdes nede.

942

2216:89

Stenkreds. 6 m i diameter. 14 sten i kredsen - heraf dog kun
2 i den V-lige del. Inden for kredsen ses 4 sten.
Græsklædt med en gammel bøg midt i kredsen.
I gammel bøgeskov.

Tilstanden fin og opretholdes.
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Hulvejsspor.
I gammel bøgeskov.

Tilstanden opretholdes.

Ifølge DKC er der i 1894 iagttaget 3 stenhobegrave på en
ophøjet plet. Den ene har længderetning SSV-NNØ, og de to
andre har retning omtrent Ø-V.
I gammel bøgeskov.

Ikke genfundet.

943

2216:55

49

Høj, "Lille Brokhøj". 1,5 x 22 m. Meget uregelmæssig
overflade, grundigt gennemgravet af dyr.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel lærkebevoksning.

Fint plejet, men kvas fjernes, hvorefter tilstanden
opretholdes.

945

2216:115

221

Høj/røse. 0,2 x 6 m med stenfyldt overflade.
Græsklædt. I gammel bøgeskov.

Tilstanden opretholdes.

946

2216:54

46

Høj, "Store Brokhøj". 1,5 x 16 m. Sten overalt i
højoverfladen.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende
rødegebevoksning.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

946

2216:114

220

Høj. 1,0 x 10 m. Svag sænkning i top. Stenfyldt overflade.
Græsklædt. I mellemaldrende eg.

Lidt opvækst rundt i kanten fjernes. Ellers flot plejet.
Tilstanden opretholdes.

947

2216:53

45

Høj. 1,2 x 14 m.
Græsklædt, friholdt for træer. I hhv. gammel rødege- og ung
egebevoksning.

Flot plejet. Tilstanden opretholdes.

947

2216:82

209

Høj, (dyssetomt). 0,8 x 8 m. En del større og mindre sten på
højen og langs foden.
Vegetationsløs, efter lige at være blevet frilagt for træer.
I mellemaldrende rødgranbevoksning.

Lidt mere luft omkring højen. Stam de nærmeste træer
op og tynd ud i dem. Ellers fint. Tilstanden opretholdes.
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948

2216:83

210

Høj. 0,8 x 9 m. Stenfyldt overflade og en del randsten.
Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende bøgeskov.

Fin tilstand som opretholdes.

950

2216:58

58

Høj. 1,0 x 12 m. Stenfyldt overflade med en del randsten.
I gammel bøgeskov med enkelte træer på selve højen.

Flot høj. Tilstanden opretholdes.

59

Ifølge DKC en lille høj, som ved fredningsberejsningen
1946 helt var sløjfet.

Ikke lokaliseret.

950

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

951

2216:57

60

Høj. 1,2 x 16 m. Lidt sten ses i overfladen af toppen.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Fint plejet. Tilstanden opretholdes.

951

2216:75

145

Høj. 0,2 x 8 m. En stor sten på toppen og en enkelt randsten
i SV højfod.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Fint plejet. Tilstanden opretholdes.

951

2216:76

146

Høj. 0,3 x 8 m. Der ses 8 randsten rundt om højen.
Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov.

Fint plejet. Tilstanden opretholdes.

953

211

Hulvejsspor.
I gammel bøgeskov.

Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af
dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.

955

44A

Ifølge DKC en helt sløjfet højtomt.

Ikke lokaliseret.
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999

2316:42

62

Kalø Voldsted og dæmning. Fredningen omfatter det på
øen beliggende voldsted med ruiner, bestående af rester af
det store tårn, ruiner af andre bygning samt den omgivne
ringmur, tilligemed de Ø og SØ herfor beliggende
jordværker, bestående af grave plateauer, hvor lade- og
staldgård samt den såkaldte ”ridebane” har ligget. Den ydre
grav mod Ø fremtræder som to langstrakte damme. Omfattet
af fredningen er endvidere den ca. 500 m lange dæmning
med sin brolagte vej, der forbinder øen med det faste land
iN
Mest græsdækket, men med alt for omfattende træagtig
vegetation på voldgrave og voldsider.

Den NV-tre ydre voldgrav og –sider bør ryddes og ligge
hen i græs. Det samme gælder den NØ-tre volds
yderside.
Det hele skal plejes og vedligeholdes efter en særlig
plejeplan, og i samarbejde med Nationalmuseets
restaureringsafdeling.
En kurveopmåling vedlægges fortidsmindematerialet.

999

2316:44

61

Voldsted, ”Grevenholm” eller ”Grevens Skanse”.
Ca. 45 m i Ø-V og 38 m i N-S, beliggende i engen V for
adgangsvejen til Kalø. Anlægget rejser sig ca. 2 m over det
omliggende terræn, og består af en bred vold afbrudt over en
afstand af ca. 10 m i SV, med en lav grav omkring.
Græsklædt og bevokset med gamle ege. I strandeng.

Tilstanden fin og opretholdes.
En kurveopmåling vedlægges fortidsmindematerialet.

999

2

DKC oplyser, at der på søterritoriet stik Ø for Kalø Slotsruin
er blevet lokaliseret en formodet bro eller moleanlæg.
Anlægget dækker et areal på 24 x 10 m, bestående af et parti
mindre fragmenter af vandrullede tegl, en del hele tegl,
teglbrokker og hånd- til hovedstore kampesten samt fire
svære pæle af bøg.

999

233

DKC oplyser, at der på nordstranden i 1975 blev fundet et
fladt netsynk.
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92

FORTIDSMINDER, SNS KRONJYLLAND
Katalog udarbejdet 14. marts 1994. Gennemarbejdet i feb. 2004. Enheden genberejst forår 2007 og katalog derefter revideret sensommer 2007.
AFD.

FR.NR.

SB.NR.

BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

601 KALØ HOVEDGÅRD
978
979

Ingen fortidsminder registreret.

602 MARKERNE
Tidligere
971

2216:74

27

Dyssekammer. Kammeret er sat af 4 bæresten, 1 dæksten og
2 gangsten i SØ. (Restaureret i 1937).
Ligger frit i ager.

Pløjningen må ikke foregå nærmere end 2 m fra dyssekammeret. Al træagtig vegetation bør holdes nede.

SOLGT !

Det lille hjørne af marken hvor dyssen ligger, bør
tilbagekøbes!

983

2216:48

67

Høj, "Lille Bavnehøj". 5,0 x 24 m. NNV-siden bortgravet
og står med stejle sider. FM-sten på højens ØNØ-side.
Overvokset med slåen. En del vild æble og eg m.m. på
højen. Kun den stejle NNV-side er græsklædt.

Der pløjet for tæt på højen.
Enkelte udvalgte træer kan bevares, men resten skal
ryddes helt, da højoverfladen er bar og vaskes bort af
regnvand.
Bortset fra evt. enkelte udvalgte træer, skal højen ligge
hen som St. Bavnehøj – i græs.

983

2216:49

65

Høj, "Store Bavnehøj". 7,0 x 32 m. FM-sten i Ø-siden.
Græsklædt med en smule opvækst af slåen, roder og
brombær.

Flot tilstand, som opretholdes.
Opvæksten bør med mellemrum fjernes.

983

64A og
66

Ifølge DKC 2 helt overpløjede høje.

Ikke præcist lokaliseret.

983

68, 69
og 70

Ifølge DKC 3 helt udpløjede høje, alle på bakkedrag.

Ikke præcist lokaliseret.
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983

164

DKC oplyser at der her formodes at ligge en rest af en dysse.
Ved en besigtigelse i 1985, omtales en bunke sten på stedet
som, ikke at have ligget der ret længe.

988

63

Ifølge DKC oplyses det at ”Kejlhøj” allerede i 1894 for
længst var bortpløjet og med alle sten fjernet.

41

Dyssekammer. Ingen randsten bevaret, så dyssens
udstrækning er uvis, men en stenfyldt overflade ses i en
udstrækning af mindst 12 m i diameter. Det store fritstående
kammer er femkantet - bestående af 5 bæresten og 1
dæksten. Udgang mod SØ, hvor der i SV ses bærestenen fra
gangen. Kammeret måler indvendigt 2 x 2 m og er 1,25 m
højt. FM-sten i Ø, lige foran dyssekammeret.
Ligger på et med tjørn, slåen m.m. Tilgroet areal midt i en
ager.

Bortset fra de 2 store ege burde hele området ryddes helt
og ligge hen i græs, så dyssekammeret kan ses.
Men fint nok lige omkring dyssekammeret.

990

38

Ifølge DKC en helt udpløjet høj.
I dyrket mark.

Intet at se.

991

39

Ifølge DKC en helt udpløjet høj.
Stedet hedder Vikærsbjerg.

Intet at se.

993

226

SØNDRE STEGELYKKE:
Undersøgelser af 2 teglovne og middelalderbygninger tæt
omkring, samt undersøgelser at middelalderlandsby Ø for
Bregnet Kirke – formentlig den landsby, som kirken hører
til.
Områderne ligger hen i græs.

Intet at se.
S & N journal 53:7206
Nationalmuseet journal 118/97

990

FR.NR.

94

2216:65
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993

994

2216:50
2216:51
2216:52

997

2216:122

SB.NR.
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227

Ifølge DKC en boplads – køkkenmødding med fund af
skaller, østers og blåmuslinger, samt patinerede flintafslag
og ildskørnet flint.

42a
42b
42c

NORDRE STEGELYKKE:
I Skovholmen på marken skulle ligge 3 langdysser. Hele
området er stærkt forgravet og forstyrret, og de 3 dysser
lader sig ikke identificere. Enkelte sten hist og her synes at
være sten på oprindelig plads, men alt er i øvrigt væltet
omkring, og overalt langs kanterne er deponeret marksten.
I område med gammel ask og tjørn.

Intet at foretage sig. Fredningerne opretholdes som
arkæologisk interesseområde.

Stenkiste. Længde 6,7 m. Kisten har bundsten, et skifte i
højden, dog hist og her suppleret med indskudssten.
Lysning ved slug 60 cm bred, 60 cm høj og med en 1 m lang
og 20 cm tyk overligger. Lysning ved afgang 60 cm bred,
80 cm høj og med en 1 m lang og 25 cm tyk overligger.

Fin tilstand som opretholdes.

Ifølge DKC 3 helt bortpløjede høje.

Stederne kan ses i den nypløjede jord, men er ikke
præcist markerede.

80,81,8
2

330 MÅGEØEN
845-847

BEMÆRKNINGER
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SKOV 503
503 KLOKKERHOLM SKOV
962

A

172

Dybe hulvejsspor, både N og S for asfaltvejen, ned over
SV-vendt skråning, til vadestedet over Kirkebæk.
Gammel bøgeskov med ahorn og elmeopvækst.

SKOV 507
507 RANDERS SØNDERSKOV
511

13

Ifølge DKC noteret som høj i 1891.

511

64

Ifølge DKC (1993) er der på et område på 50 x 75 m fundet
2 jernalderskår, 1 retoucheret afslag, 1 flække 2 flintknuder
og 2 afslag.

511

65

Ifølge DKC (1993) der i området fundet 1 ildsten,
1 trekantet retoucheret flintestykke, 2 skiveskrabere,
2 flækker 3 afslag og 1 flinteknude.

511

66

Ifølge DKC (1993) er der her i området fundet 1 kernebor og
1 skiveskraber.

Intet at se.
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513

41

Ifølge DKC en lav overpløjet høj. Så sent som i 1989 noteret
som overpløjet gravhøj ½ x 20 m.

Intet at se.

514

28

Ifølge DKC en høj i 1891. I 1948 noteret som overpløjet.

Intet at se.

514

29

Ifølge DKC en høj i 1891. I 1948 noteret som overpløjet.

Intet at se.

515

67

Ifølge DKC (1994) er der iagttaget et 75 x 75 m stort område
med oppløjet kogestensgruber samt en snes skår fra
førromersk jernalder periode 3.

SKOV 603
607 ELLØV ENGE
980

120

DKC oplyser at der her er fundet et menneskeskellet (1943).

980

121

DKC oplyser at der her er fundet et lerkarskår (1943).
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