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For hele distriktet gælder at: 
 
Sten- og jorddiger i og omkring skovene skal betragtes 
som fredede fortidsminder, selv om de endnu ikke er 
gennemgået og udpeget som sådanne. Under alle 
omstændigheder er alle diger på statens arealer fredet efter  
MUSEUMSLOVENS § 29 a. 

Der findes uden tvivl en del både større og mindre diger, 
som endnu ikke er indtegnet på skovkortene med signatur. 
Vær opmærksom på, at disse diger ofte er af overordentlig 
stor kulturhistorisk interesse, og at beskyttelsen også gælder 
for dem.  
Indberet dem til driftsplankontoret, så de kan blive tegnet 
med på skovkortene. 

Også de ledstolpesten, som eventuelt måtte stå i forbindelse 
med digerne skal betragtes som fortidsminder. 

På distriktet findes uden tvivl en stort antal gamle 
stenkister under skovvejene. Også stenkister skal betragtes 
og behandles som fredede fortidsminder. 

Redningsvejen forløber gennem plantagerne, og bør 
betragtes som et ”fortidsminde”, der dog ikke er ude af 
brug, men tvært imod bør holdes farbart, og bruges. 

FORTSÆTTER 

 
 

 

 
Holdes synlige og ikke yderligere gennembrydes 
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   FORTSAT 

Flere steder i beskrivelserne af højene, bruges ordet  
”FM-sten”. 
Stenen er en mindre, fint tilhugget, firkantet granitsten, 
hvori der er indhugget en krone for oven, og derunder 
bogstaverne FM.  
FM betyder: Fredet Mindesmærke. Stenene blev opstillet af 
Nationalmuseet fra omkring slutningen af 1800-tallet, på de 
fortidsminder som ejeren frivilligt, ofte mod en mindre 
erkendtlighed indgik overenskomst med Nationalmuseet om 
at lade frede. 
Ordningen ophørte i 1937 hvor Naturfredningslovens 
bestemmelser også kom til at omfattede fredning af 
fortidsminder. 

FM-stenene i sig selv, er, eftersom de er hen ved 100 år 
gamle, også at betragte som fredede fortidsminder. 
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    SKOV NR. 1 til 10 udgår.  

 

    SKOV NR. 11  

    LODBJERG PLANTAGE  

2 1402:14-18   Højgruppen skal behandles som en helhed. 

2 1402:14 15 Høj. 3,7 x 21 m. Formentlig med flyvesand på Ø-siden. 

Lyngklædt. I klithede. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

2 1402:15 14 Høj, "Bavnehøj". 5,3 x 25 m. Formentlig med en del 
flyvesand på Ø-siden. 

Lyngklædt, og med en del gyvel. I klithede. 

Flot. 
Gyvelen holdes nede, ellers OK. 

2 1402:16 16 Høj. 1,6 x 15 m.  

Lyngklædt. I klithede. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

2 1402:17 18 Høj. 2,0 x 13 m.  

Lyngklædt i klithede. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

2 1402:18 17 Høj, "Lortpythøj". 4,5 x 40 x 20 m, orienteret NV-SØ. 
Formentlig med en del flyvesand på Ø-siden. 

Lyngklædt. I klithede. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 
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2 1402:19-22, 
35, 36 

  Højgruppen skal behandles som en helhed. 

2 1402:19 13 Høj. 2,8 x 17 m. Er føget lidt til med sand, og har en 
temmelig spids top. 

Græs- og lyngklædt. I klithede. 

Tilstanden fin og bevares. 

2 1402:20 12 Langhøj. 1,0 x 12 x 7 m, orienteret NNV-SSØ.  
Noget udjævnet efter tilfygning med sand. 

Græs- og lyngklædt. I klithede. 

Tilstanden fin og bevares. 

2 1402:21 10 Høj. 2,6 x 18 m.  

Lyngklædt. I klithede. 

Tilstanden fin og bevares. 

2 1402:22 9 Langhøj. 2,0 x 25 x 12 m, orienteret NV-SØ.  

Lyngklædt. I klithede. 

Tilstanden fin og bevares. 

2 1402:35 11 Høj. 2,0 x 14 m.  

Lyngklædt. I klithede. 

Tilstanden fin og bevares. 

2 1402:36  Høj. 2,3 x 13 m. Højen er føget lidt til med sand,  
og har 2 toppe. 

Græs- og lyngklædt. I klithede. 

Tilstanden fin og bevares. 

15  8 Dyssetomt. På et areal, 4 x 5 m stort ligger 4 store sten  
(2 af dem kløvet ud af samme sten). Antagelig rester at en 
megalitgrav. Ø for stenene synes der at være en smule højrest 
tilbage. 

Græsklædt, omgivet af gamle sitka. 

Tilstanden bevares.  

Anlægget fredes ikke. 
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21 1402:25 6 Høj, "Stenhøj". 2,1 x 15 x 6 m. orienteret NNØ-SSV. 
Oprindeligt er højen beskrevet som 18 m i diameter,  
men er nu svært forgravet. 

Græs- og lyngklædt, friholdt for træer. I stor lysning.  

Tilstanden bevares. 

21 1402:39 7 og 39 Et ufuldstændigt, utydeligt dige, i høj grad tilføget med 
sand, omkranser ”Lodbjerg gamle kirkegård”, som lokale 
folk stadig benævner stedet. Arealet der omkranses, er  
ca. 40 x 40 m stort. Tydeligst ses diget i N. I V er sandet 
føget her over diget og har utydeliggjort det. Hele S-siden 
mangler tilsyneladende. Men det findes formentlig under 
overfladen. Diget er, hvor det ses, med flyvesand, op til 1,2 m 
højt og op til 8 m bredt. Størst er det i N og V og aftager så i 
størrelse mod Ø.  
I 1985 gravede David Liversage fra Nationalmuseet på 
stedet. Diget viste sig at være et stendige. 

 
På den N-lige del af diget er mindestenen fr.nr.1402:40 
opstillet - se efterfølgende. 

I klithede. 

I hr. Knud Aagaards ”Beskrivelse over Thy” fra 1802, 
hævdes det, at Lodbjerg Kirken var blevet flyttet herfra for 
100 år siden. Ifølge Trap Danmark skulle den eventuelle 
flytning af kirken dog have fundet sted før år 1555. 

Hr. Schultz fra Nationalmuseet har i 1941 undersøgt 
stedet, uden dog helt med sikkerhed, at kunne konstatere 
hvilken form for bygning der fandtes på arealet - en stald 
eller en kirke? Men han fandt dog ingen skeletter i sine 
søgegrøfter. (sb. 7) 

David Liversage konkluderer: ” Den ”gamle kirkegård” 
har kun bestået et lille dige ude i det vilde, snarere 
beregnet til kvæg- eller fåredrift. Hverken stedet eller 
resterne tyder på en gammel kirkegård. Fem fjer er blevet 
til syv høns”. 
(sb. 39) 

Lodbjerg Kirke er fra senmiddelaldern. Den ligger hvor 
den altid har ligger, og den har aldrig været flyttet. 
 

Tilstanden bevares. 
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21 1402:40  Mindesten. Natursten. 80 x 40 cm i grundfladen og 60 cm 
høj. På siden mod N ses følgende inskription: 

TIL MINDE OM SLÆGTER DER DØDE. 
HER HAVDE DE GERNING OG GANG 
OVER TOMTER OG KLITTERS ØDE 
TONER HAVETS VEMODIGE SANG 

ANNO 1954 

Stenen er opstillet på dige, fr. nr. 1402:39 

I klithede. 

Forud for Per Kynde og Eigil T. Andersen, hed 
klitplantøren Ludvig Kr. Geleff. Geleff fortæller om 
mindestenen i sine erindringer. 
Fra 1904 til 1912 sad pastor Krarup i Hvidbjerg Vesten Å 
sogn. Det var ham der kunne tale syv sprog.  
Senere hen kom pastor Krarup ikke sjældent på besøg på 
egnen. En dag gik Geleff og pastoren tur i plantagen og 
kom forbi den ”gamle kirkegård”. Geleff fortalte hvad han 
vidste besked med - kirken der var blevet flyttet og 
Schultz undersøgelser fra 1941.”Kan vi ikke rejse en 
mindesten her”, spurgte pastor Krarup. Som sagt, så gjort.  
Med tilladelse fra Klitdirektoratet i Vejrs, og mod selv at 
afholde udgifterne, blev projektet bragt ud i livet. Stenen 
er hentet ved Kystvejbyggeriet mellem Morup Mølle og 
Svankjær. Stenhugger Wensien i Bedsted huggede 
indskriften. Prisen blev 100 kr., hvoraf pastor Krarup 
betalte de 50, og Geleff og Kristian Sørensen (pastorens 
vært, når han var på besøg) delte resten. 
Afsløringen fandt sted i 1954. Thisted Amtsavis, var til 
stede, pastoren prædikede, og over 100 mennesker var 
forsamlet til lejligheden. 

Tilstanden fin og bevares. 

23 1402:23 5 Høj, én af  ”Baunehøje". 3,5 x 26 m. I toppen et 5 x 6 x 1 m 
stort krater, med åbning ud mod SV. Højsiderne hist og her 
noget afgravede. Uden for højfoden i SV ligger 7 store sten. 

Græsklædt med megen gyvel. I åbent område. 

Gyvelen holdes nede. 
Ellers OK. 

Plejes som, og sammen med 1402:24. 
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23 1402:24 4 Høj, én af "Baunehøje". 5,0 x 28 m. I N-siden af højen  
et 4 x 4 x 1 m stort hul. Lidt uregelmæssig af form, og med 
tilføget sand i S-siden. 

Græs- og lyngklædt, med en del gyvel. I åbent område. 

Gyvelen holdes nede.  
Ellers fint. 

Plejes som, og sammen med 1402:23. 

23  3 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en meget stærkt beskadiget høj. Intet at se  - Flyvesandsområde. 

28  27 Ifølge D.K.C.’s optegnelser er der under flyvesandet fund af 
boplads fra romersk jernalder.  
Her er konstateret brolægninger og potteskår. 

Tilstanden bevares. 

34 1402:26 21 Høj. 1,8 x 15 m.  

Græsklædt i stor lysning. I gammel nåleskov. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

36 1402:37 34 Høj. 1,8 x 16 m.  

Lyngklædt. I klithede. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 
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    SKOV NR. 12  

    RØNHEDE PLANTAGE  

51 1503:6 36 Høj. 1,8 x 13 m. Flad sænkning i top. 

Græsklædt, friholdt for træer.  
I mellemaldrende nobilisbevoksning. 

Brombær holdes nede. 
Ellers fin tilstand som bevares. 

Højen bør indgå i et større samlet åbent område. 

51 1503:132 36A Høj. 0,6 x 8 m. Kørespor hen over højen i NØ-SV. 

Bevokset med mellemaldrende nobilis i tilsvarende 
bevoksning. 

Køresporet lægges helt uden om højen. Al gammel kvas 
og alle træer fjernes. Højen plejes som, og sammen med 
1503:6. 

Højen bør indgå i et større samlet åbent område. 

51  38 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en lille lynghøj. (1877) Intet at se. 

53 1503:7 37 Høj, "Myrehøj", 3,5 x 20 m.  

Helt friholdt for træer, men med megen opvækst. 

Opvæksten holden nede, så højen kan blive græsklædt.  
Ellers meget flot plejet. 

Højen bør indgå i et større samlet åbent område. 

57 1503:10 41 Høj. 0,9 x 9 m.  

Græsklædt med en enkelt ung eg. I ung nåleskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

58 1503:11 105 
 

Høj, "Savs Daas". 3,0 x 52 x 11 m. orienteret Ø-V.  
FM-sten på toppen. 

Græs- og lyngklædt. I stor lysning. 

Selvsåning holdes nede.  
Flot plejet. Tilstanden bevares. 

Højen bør indgå i et større samlet åbent område. 
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58 1503:105 108 Høj. 1,2 x 15 m. Lav sænkning i top. 

Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende nåleskov. 

Spor i Ø-lig højfod lægges helt uden om højen. Træerne i 
højfoden fældes, så højen får den plads den behøver. 
Ellers flot. 

Højen bør indgå i et større samlet åbent område. 

58  106 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en højrest, ganske forstyrret. Intet at erkende i det omgravede terræn. 

58  107 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en høj ødelagt ved grusgravning. Intet at erkende i det omgravede terræn. 

59 
58, 53 
(51) 

1503:8,9,104
1503:11 og 7
(1503:105 og 

132) 

  I alle tilfælde bør disse 3 høje ligge hen i græs i et åbent 
område. Området bør også omfatte 1503:11, samt evt. 
1503:105 længere mod Ø og 1503:7 og evt. 1503:6 og 132 
længere mod V. 

59 1503:8 102 Høj, "Store Stevnshøj". 5,7 x 26 m.  
FM-sten i S-siden af højen. 
Lige uden for højfoden i S, ses en halvcirkel af i alt  
11 sten, som antages at være randsten om rester af en 
stenkiste. Stenkredsen er ca. 6 m i diameter. Inden for 
kredsen ses en del løse sten, samt stenkisten, som består af 
mindst 2 sidesten og en gavlsten i S. Kisten er orienteret N-S. 
”Store Stevnshøjs” S-lige højfod dækker over stenkisten og 
stenkredsens N-lige del. 

Græs- og lyngklædt, friholdt for træer. I gammel nåleskov. 

Meget flot. 
Tilstanden bevares.  

59 1503:9 104 Høj, ”Lille Stevnshøj”. 4,5 x 20 m. FM-sten i SSØ-siden  
af højen. 

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel nåleskov. 

Meget flot. 
Tilstanden bevares.  
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59 1503:104 103 Høj. 1,8 x 12 m. FM-sten i S-siden af højen. 

Græs- og lyngklædt, friholdt for træer.  
I mellemaldrende nåleskov. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

60  101 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en høj, som ikke kunne erkendes 
i 1916. 

Intet at se. 

61 1503:106 110 Høj. 1,0 x 10 m.  
Græsklædt. Bevokset med gammel sitka i tilsvarende 
bevoksning. 

Træerne på og omkring højen fælden. 
Ellers OK. 

61  111 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en lav knold som ikke kunne 
findes i 1916. 

Intet at se. 

63 1503:107 109 Høj. 2,0 x 14 m. Rævegrave i toppen af højen. 

Græsklædt, friholdt for træer. I ung nåleskov. 

Skyd ræven og kast graven til. Træerne om højen bør 
trænges noget længere tilbage. 
Ellers helt fint. 

64 1503:133  Høj. 0,8 x 12 m.  

Bevokset med mellemaldrende ahorn og en hel del anden 
opvækst. I mellemaldrende ahornbevoksning. 

Gammel kvas og opvækst ryddes. Træerne tyndes kraftigt, 
og fjernes helt inden i løbet af 15 år. 

64 1503:134  Høj. 0,5 x 8 m. En sten i Ø-foden. 

Overgroet men hindbær, men friholdt for træer.  
I gammel blandet skov. 

Al gammel kvas, og det er en del, ryddes fra højen og dens 
omgivelser. Slørende opvækst holdes nede. 
Ellers OK. 

66 1503:109 116 Høj, ”Nørrehøj”. 2,8 x 29 m. Store afgravninger af terrænet 
rundt om højen. FM-sten på højen. 

Græsklædt, helt friholdt for træer.  
I mellemaldrende nåleskov. 

Flot plejet. 
Tilstanden fin og bevares. 
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68 1503:108 117 Høj. 1,5 x 10 m. En stor afgravning af terrænet i Ø har 
beskadiget højfoden der. 

Græsklædt med en del brombær.  

Fint plejet. Træerne om højen bør dog trænges længere 
tilbage. Højen ryddes for brombær. 
Ellers flot. 

68 1503:110 121 Høj. 2,8 x 17 m. Stor indgravning i siden i NØ. 

Græs- og lyngklædt, friholdt for træer. I ung blandet skov. 

Flot plejet. 
Tilstanden bevares. 

69  118 

 
 

119 

Ifølge D.K.C.’s optegnelser, er der her registreret en tomt  
af en høj (1918) 

 

Lidt S for  sb.nr. 118 er ifølge D.K.C.’s optegnelser i 1877 
været registreret en stor gravhøj. I 1916 findes der et hus 
gravet ind i højen. Tilbage i dag ses kun den V-lige, 
halvmåneformede rest af højs fod, som oven i købet, i V er 
gennemgravet af en 2 m bred rende. 

Græsklædt med unge ege. 

Intet at se, og sb.nr. 118 ligger sandsynligvis udenfor vort 
areal. 

 

Bevar det der er tilbage, som dog ikke fredes. 

69  120 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, levninger af en høj – måske en 
langhøj. 

Intet at se. 
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    SKOV NR. 13   

    LYNGBY HEDE  

89 1402:12 2 Høj, ”Stenhøj”. 4,0 x 25 m. Lidt ujævn og hullet i toppen. 

Græsklædt med en del gyvel. I klithede. 

Tilstanden OK og bevares. 

NB. Det er kun den S-ligste del af højen som ligger på 
vort areal. Men plej nu hele højen som om det var vores. 

89 1402:13 1 Høj. 1,1 x 11 m i N-S og 13 m i Ø-V. I toppen et hul,  
6 x 3 m stort i Ø-V og 0,6 m dybt. 

Græsklædt. I Klithede.  

Tilstanden bevares. 

89  22 Ifølge D.K.C.’s optegnelser i 1912, en høj med stenet fyld.  
I 1943 anset for at være en klit. 

Ikke lokaliseret. 



FORTIDSMINDER OG  KULTURHISTORISKE SPOR PÅ THY  STATSSKOVDISTRIKT                                                           side 13 

Distriktet berejst forår 2003 og forår 2004.       Katalog udarbejdet november 2005.          Opdateret 30.maj 2006.   

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

 

 

    SKOV NR. 14   

    HVIDBJERG PLANTAGE  

106  23 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en høj. Intet at se. 

108 1403:1 22 Høj. 3,5 x 18 m. Et 4 x 3 x 1 m stort krater i top med åbning 
ud mod V. 

Græsklædt med 4 store fyrretræer på højen. I ung nåleskov. 

Tilstanden bevares. 

108 1403:2 19 Høj. 3,5 x 20 m. Flad afgravning af højsiden i V. 

Friholdt for træer i lysning. Men med megen slørende 
opvækst af gyvel mv. I ung nåleskov. 

Slørende opvækst ryddes så højen bliver græsklædt. 
Ellers helt fint. 

108 1403:3 20 Høj. 0,8 x 8 m. 

Græsklædt, friholdt for træer. I ung nåleskov. 

 

108 1303:77A 24 Høj. 4,0 x 24 m.  

Græs- og lyngklædt med lidt gyvel. I lysning i ung nåleskov. 

Friholdes for opvækst.  

108  21 Her har ligget den fredede høj 1403:1A. Højen blev ikke 
genfundet i 1986 og ej heller ved denne lejlighed. 

Fredningen ophæves. 

109  83 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, fund af kulturlag med slagger, 
formentlig fra en smedje. 

Intet at se. 

110  20A Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en ødelagt høj. Højen ikke lokaliseret. På det afsatte sten ses en lille klit. 
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116 1402:1-4   Højene 1402:2 og 3 bør henligge i græs i samme åbne 
område ud mod vejen. (Højene 1402:5 og 6 efterlyses, og 
når (hvis) de findes skal de også indgå i samme område). 
Området bør udvides mod V, så det også  kommer til at 
omfatte højene 1402:1 og 2. 

116 1402:1 9 Høj. 1,2 x 12 m. Flad sænkning hen over højsiden i VNV. 

Græsklædt med enkelte store træer.  
I gammel sitkabevoksning. 

Træerne fældes for at forebygge stormfaldsskader. 
Ellers OK. 

116 1402:2 10 Høj. 1,7 x 16 m. Flad sænkning i top. 

Græsklædt med enkelte store træer.  
I gammel sitkabevoksning. 

Træerne fældes for at forebygge stormfaldsskader. 
Ellers OK. 

116 1402:3 14 Høj, én af "Stenshøje". 2,5 x 15 m. Et 3 x 6 x 1 m stort hul 
i højen med åbning ud mod S. 

Græsklædt med lidt gyvel. I åbent område. 

Gyvelen holdes nede. 
Ellers OK. 

116 1402:4 13 Høj, én af "Stenshøje". 2,8 x 18 m. Et 5 x 5 x 1 m stort hul 
i toppen med åbning ud mod N og V. 

Græsklædt med megen gyvel mv. I åbent område. 

Gyvelen og anden slørende opvækst fjernes og holdes 
nede. 
Ellers OK. 

116 1402:5 12 Høj. 0,4 x 6 m.  

En del unge nåletræer. 

Højen ikke lokaliseret -  efterlyses. 

116 1402:6 11 Høj. 0,6 x 8 m.  

En del unge nåletræer. 

Højen ikke lokaliseret - efterlyses. 
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128 1403:5 8 Høj. 3,4 x 19 m. Stort krater i top, med åbning ud mod V. 

Græsklædt i lysning, med en stor gammel fyr på højen. 

Træer fældes for at forebygge stormfaldsskader. 
Ellers OK. 

137  5 Her skulle ifølge D.K.C.’s optegnelser, være blevet 
registreret en oldtidsager. 

Intet at se. 

138 1402:7 7 Høj. 2,6 x 16 m.  

Græsklædt, friholdt for træer. I stor lysning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

138  6 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, har der her ligget en høj. Intet at se. 

142 A  Utrolig flot, stort jorddige med udvendig grøft. Velplejet.  
Tilstanden bevares. 

144  3 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en høj. Ikke fundet 1943, ej heller ved denne lejlighed. 

146 1402:8 4 Høj. 2,0 x 16 m. Ø-lig højfod afskåret af skovspor. 

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel sitkabevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

152 1402:38  Mindesten. Natursten, 70 x 35 cm ved grunden og 85 cm 
høj. 
Inskriptionen, der vender mod SSØ, lyder: 

SANDFLUGTSKOMMISSÆR C.C.ANDERSEN 

* 1812   + 1870 
PLANTEDE HER 
I TIDEN 1850-68 

Den øverste linie i teksten går i en halvbue rundt om de 
nederste 3 linier.  

Tilstanden fin og bevares. 

Stenens tekst er forfattet af klitplantør Pinholt. 
Behugningen og opstillingen er foranstaltet af plantør 
Madsen og Chr. Brandborg i 1927. 
På stedet ses rester af Andersens bevoksning, kaldet 
”Københavnerskoven” efter Andersen, som, gæt engang, 
var københavner. 
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160 1403:183  Mindesten. Natursten, 170 x 75 cm ved grunden, 140 cm 
høj. På den flade side som vender mod SV er indhugget  
Kong Christian d. 10.’s kronede monogram, med årstellene 
1870 og 1940 på hver sin side samt datoen 26/9, nedenunder. 

”EN KRONE” 

1870  CX 1940 
26/9 

Tilstanden fin og bevares. 

Stenen er til minde om kongens 70 års fødselsdag. 
Årsagen skal nok findes i den nationalfølelse der på den til 
drog over landet. Opstillingen i 1940 blev foretaget af 
Ingeniørtropperne fra Randers, der, som øvelse, også 
udførte andre opgaver på egnen. 
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163 1403:184  Mindesmærke. Jordhøj, nærmest firkantet i grundfladen,  
3 x 3 m stor og 1 m høj. I N-side af højen er der indlagt en 
gravsten. 
Gravstenen er en marmorplade, 62 x 52 cm stor, med 
følgende inskription:   

† 
Hans Marius Jensen 

og Hustru 

Marie Elisabeth 
Enemark 

 
Dømmer ikke, at I ikke skal dømmes 

                                            Math. 7. Cap. 

 
Stenen er knækket på tværs, fra oven over ordet Dømmer, og 
på skrå ned igennem  skal dømmes, og bruddet gør  Cap.  
ulæseligt. 

Højen og omgivelserne græsklædte, men med en del 
begyndende slørende opvækst. Omgivet af ung løvskov. 

Gravstenen blev lagt på Hvidbjerg Vesten Å kirkegård  
i 1893. Da gravstedet blev nedlagt ca. 1970, blev, på  
plantør Ravns foranledning, jordhøjen opført og stenen 
flyttet dertil.  
Stedet for mindesmærket, er der hvor Hans Marius Jensen 
og Marie Elisabeth Enemarks hus i sin til lå. 

Om de unge menneskers sørgelige skæbne står at læse i 
Nicolaj Hurups bog ”Ukuelig optimist”. 

 

Tilstanden fin og bevares. 
Den åbne plads rundt om mindesmærket er oprindeligt 
marken omkring deres hus, senere kaldet  ”den gamle 
boldbane”.  
Pladsen bør fortsat holdes åben. 
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    SKOV NR. 15   

    FJORDHOLMENE  

   Ingen fortidsminder.  

    SKOV NR. 16  

    YDBY - NYGÅRD PLANTAGE  

607 1603:62 164 Høj. 2,5 x 16 m. I top en 3 - 4 m stor og 0,6 m dyb gravning. 
I SV en noget mindre, flag afgravning. 

Græsklædt i lysning, med nogen ung opvækst af birk og røn. 

Opvæksten holdes nede. 
Ellers fint. 
 

607 1603:63 166 Høj, (dysse ?). 1,5 x 12 m. I toppen en nedgravning, i hvis  
N-side der ses en 1,3 x 0,75 m stor kløvet sten - muligvis en 
sidestenen fra et kammer. 

Græs- og lyngklædt. I hede. 

Fint.  
Tilstanden bevares. 

607 1603:66 167 Langhøj, (langdysse ?). 2,5 x 26 x 14 m orienteret NØ-SV. 
NV-siden, samt begge ender nogenlunde velbevarede, men 
toppen og SØ-siden temmelig uregelmæssig og forgravet.  
11 m fra NØ-enden en nedgravning, hvori oversiden af, 
formentlig en dæksten til et kammer, ses.  
Stenen måler 2,3 x 2 x 0,6 m. 

Græsklædt. I hede. 

Tilstanden fin og bevares. 
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607 1603:72 209 Høj. 1,4 x 10 m. I toppen en sænkning, 2 x 2 x 0,5 m stor. 
Højsiden i S noget afpløjet. 

Græs- og lyngklædt. I hede. 

Tilstanden fin og bevares. 

607 1603:73 208 Høj. 0,7 x 10 m. Lille krater i toppen. 

Græs- og lyngklædt. I hede. 

Tilstanden fin og bevares. 

607 1603:139 165 Høj. 0,7 x 9 m.  

Græs- og lyngklædt. I hede. 

Hegnet i højfoden i NNØ og tildels i VNV rykkes længere 
væk fra højen. 
Ellers fint. Tilstanden bevares. 

607 A  Flot forløb af flere hulveje fra NV og ned over terrænet  
mod SØ 

Græs- og lyngklædt. I hede. 

Tilstanden bevares. 

 

 

 

 

    SKOV NR. 17 til 19 udgår.  
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    SKOV NR. 20   

    STENBJERG PLANTAGE,  
 VESTLIGE DEL 

 

279 A  Sømærke.  

296 B  Stenbjerg Redningshus.  

297 C  Et tysk radaranlægs på toppen af den højeste klit.  
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    SKOV NR. 21   

    STENBJERG PLANTAGE,  
 ØSTLIGE DEL 

 

212 
(229) 

 1303:41, 42,
44, 45 
og 104 

samt evt. 
1303:106,107

  De 5 høje på højdedraget, bør ligge hen i et åbent 
græsklædt område. Området kunne udvides til også at 
omfatte 1303:106 og 107 i afd. 229. 

212 1303:41 20 Høj. 3,0 x 18 m.  

Græsklædt i stor lysning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

212 1303:42 21 Høj. 1,8 x 17 m. 

Græsklædt i stor lysning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

212 1303:44 23 Høj, ”Lille Dyrhøj. 3,0 x 18 m.  

Græsklædt i stor lysning. 

Særdeles flot. 

212 1303:45 24 Høj. 3,5 x 20 m. Noget bulet og ujævn i overfladen. 

Græsklædt i stor lysning. 

Kvas fjernes. 
Ellers flot. 

212 1303:104 22 Høj. 1,0 x 10 m. Noget ujævn og forgravet.  

Friholdt for beplantning. I helt ny skovfyrbevoksning. 

Tilstanden bevares. 
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214 1303:10 145 Høj. 4,5 x 30 m. Et 5 x 5 x 2 m stort krater i toppen og ud 
gennem siden i NNV. Højfoden i SØ berørt af stor lergrav. 

Græsklædt. I stor lysning. 

Tilstanden fin og bevares. 

214  188 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1961, en højrest, næsten helt 
bortgravet ved vejanlæg. 

Muligvis en rest af N-lig højfod tilbage. 

215 1303:49 12 Høj. 1,5 x 18 m.  

Græsklædt med mange hindbær. I stor lysning. 

Hindbærrene holdes nede. 
Ellers flot. 

215 B  På gammelt kort er der her angivet  en gård. 
(”Tyskebakke”) 

Intet at se. 

215  13, 14 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1978, 2 udgravede høje.  
Erkendelige som tomter i 1914.  

Intet at se. 

215  15 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1914, har der her været en 
mængde, ved dyrkning udjævnede småtuer, hvori lerkarskår 
og vist nok også lidt brændt ben er fundet.  

Intet at se. 

216 1303:50 9 Høj, ”Rævehøj”. 1,8 x 14 m.  

Græsklædt i stor lysning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

216 1303:51 10 Høj, en af ”Møllehøje”. 2,1 x 17 m.  

Græsklædt i stor lysning. 

Lidt opvækst holdes nede. 
Ellers flot. 

216 1303:52 11 Høj, en af ”Møllehøje”. 1,6 x 14 m. En 2 x 3 x 0,5 m stort 
sænkning i toppen.   Et 2 x 2 x 0,5 m stort hul i Ø-siden. Den 
S-lige højfod noget afpløjet. 

Græsklædt i lysning. 

Tilstanden fin og bevares. 
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216, 221  C  På gammelt kort er der her angivet  et hus.  
(”Tværvejen”)  

Et æbletræ i afd. 216 og nogle gamle popler i afd. 221, 
indikerer stedet. 

217 1303:105 90 Langhøj. 1,5 x 20 x 9 m. orienteret Ø-V. Lille hul i toppens 
V-ende. 

Græsklædt med en del birkeopvækst. I lysning. 

Birken holdes nede. 
Ellers helt fint. 

217  8 Lille høj ifølge D.K.C.’s optegnelser i 1914. 1943 kunne ikke 
skelnes fra de øvrige klitter. 

På stedet ses en lav klit. 

219 1303:11 144 Høj. 1,6 x 15 m. Kun den S-lige halvdel af højen ligger i 
statsskov. 

Græsklædt i lysning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

219  143A Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1914, en høj i flyvesandsterræn. 
1943 tvivlsom. 

Næppe en høj. 

223 D  På gammelt kort er der her angivet 2 gårde.  
(”Carl Tingårds Lukke”) 

En græsslette indikerer den N-ligste tomt. Intet at se ved 
den S-ligste. 

223  7 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1914, en lav høj på en bakke.  
1943 overpløjet. 

Ikke lokaliseret. 

224 E  På gammelt kort er der her angivet et hus.  
(”Stoffes Bakke”) 

Stedet er det flade græsklædte plateau på Ø-siden af 
bakkehældet. Et par gamle tjørne gror der.  

226 1303:48 17 Høj, ”Lansehøj”. 3,0 x 22 m. Et 5 x 5 x 1 m, med 
stort krater i top. 

Græsklædt med en del gyvel, hindbær mv. I stor lysning. 

Opvæksten holden nede. 
Ellers flot. 

Bør plejes i sammenhæng med høj 1303:47 og 48  
i afd. 229 
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229 1303:46 19 Høj, "Store Dyrhøj". 5,0 x 35 m. I toppen ud mod SØ  
et 4 x 6 x 1,5 m stort krater. Siderne mod SØ og SSV  
med flade afgravninger. 

Græsklædt i stor lysning. 

Meget flot.  
Tilstanden bevares. 

Bør plejes i sammenhæng med høj 1303:47 og 48 

229 1303:47 18 Høj. 2,0 x 18 m. Et 4 x 4 x 0,5 m stort krater i top. 

Græsklædt i stor lysning. 

Gammel kvas fjernes og opvækst af røn mv. holden nede. 
Ellers flot. 

Bør plejes i sammenhæng med høj 1303:46 og 48 

229 1303:106 76 Høj. 1,8 x 12 m.  

Græsklædt i lysning. 

Slørende opvækst holdes nede. 
Ellers fint. Tilstanden bevares. 

229 1303:107 91 Høj. 1,2 x 10 m. Noget hullet og ujævn. Højfoden i NNØ  
og i VNV en smule afskåret af veje. 

Græsklædt i lysning. 

Gammel kvas ryddes 
Ellers OK. Tilstanden bevares. 

231  75 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, skulle der her være en gravhøj 
under flyvesand. Undersøgt ca. 1961. 

Stedet ikke lokaliseret. Ej heller kendt af skovfogeden. 

232, 235 A  Stedet for et tysk flystyrt. Efterfølgende er der lidt uenighed om hvornår det fandt 
sted. Det var en eftermiddag i marts måned; men om det 
var i 1943 eller 44 er der uenighed om. 

233  60A Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1914, skulle det øverste af en 
bakke her være en høj. 1943 helt udjævnet. 

Ingen høj at se. 

242  67 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1894, en lille høj af muldjord i 
hvilken der fandtes en mandslang stensætning. 

Intet at se. 
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206 1303:110  Kanal, ”Gammel Kanal”. Flot. 500 m lang, op til 3 m dyb 
og med en bundbredte på 1 til 1,5 m.  
Kanalen afvandede før hen Fredskilde Sø.  

Kanalbunden bør holdes fri, så kanalen kan følges. 

261 1303:103  Høj. 2,0 x 16 m.  

Græsklædt, friholdt for træer.  
I ung normandsgranbevoksning. 

Fin tilstand som bevares. 

 

 

    SKOV NR. 22   Tvorup Syd.  
Se senere, efter kort 23. 

 

 

 

    SKOV NR. 23  

    FADDERSBØL  

612 A  Faddersbøl Vindmølle.  
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    SKOV NR. 22  

    TVORUP SYD  

313 A  I SØ- hjørnet af afdelingen, på et åben græsareal, har der 
ligget et hus. 

Intet at se, men hold græsstykket åbent. 

313 B  Området hedder ”Thagårds Plantage”, efter 
sandflugtskommissær Laurits Thagård, som i 1816 her 
forsøgte sig med udsåning af træer til bekæmpelse af 
sandflugten. I V-enden af stykket findes et jorddige. 

 

314 C  Sømærke. I funktion fra 1884 til 1985.  

331  30 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1914: Her er gjort et stort fund 
fra romersk jernalder og folkevandringstiden, mest 
”Lerkargrave”. 

Intet at se. 

333 1203:9  Mindesten. Natursten 110 x 60 cm i fladen og 110 cm høj. 
På siden som vender mod V ses følgende inskription: 

KAMMERHERRE 
H. C. RIEGELS 

LEDTE STATENS FØRSTE 
TRÆPLANTNING I KLITTERNE 

1853 - 1861 

Mindestenen har en flad sten som fundament. 

Fin tilstand som bevares. 

Mindestenen blev afsløret i 1968. 

Kammerherren anlagde 3 forsøgsplantninger i klitten. Den 
ene af dem var ”Gryden” i den centrale del af afd. 333, Ø 
for mindestenen, hvor der endnu ses flere træer fra 
dengang. 

333 E  ”Gryden”.  Se bemærkningerne til mindestenen ovenfor. 
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335  32 Ifølge Nationalmuseet 1914. Meddelelse om at der findes en 
ret stor Høj af muldjord. Beplantet. Ikke beset. Enkelte steder 
i nærheden samt V for Korsgaard mener plantøren, at 
træernes vækst tyder på, at der under sandet ligger overblæste 
høje. 

Intet at se. 

335  33 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1914: Lav overpløjet højning af 
sort muld. Ca. 1895 er her i en stensætning af uvis form 
fundet en bronzedolk. 

Intet at se. 

353 D  Ifølge gamle kort, har der ligget et hus på stedet hvor den 
primitive lejerplads nu ligger. Et par lave jorddiger, kan 
sagtens være rester af kålgårdsdiget/toftediget. 
S og SV herfor ses flere grøfter og volde, samt  opgravede 
flinteknolde. 

I gammel nåletræsbevoksning. 

Stedet bør undersøges lidt nøjere, beskrives og kortlægges. 
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    SKOV NR. 24  

    SUNDBY SØ  

617 A  I åen, og på begge sider ligger der en del granitplanker. 
Formentlig rester af en bro, der her ført kirkestien, som stadig 
ses i marken mod V og Ø, hen over åen. 

 

617  127 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en boplads fra stenalderen. Intet at se. 

617  135/144 Her er, ved dræningsarbejde i 1990, blevet fundet en 
skægøkse fra vikingetid eller tidlig middelalder 

 

 

 

    SKOV NR. 25  

    ØER OMKRING MORS  

   Ikke besigtiget.  
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    SKOV NR. 26  

    EJERSLEV VANG  

   Ingen fortidsminder.  

    SKOV NR. 27  

    AREALER VED HANKLIT  

632  79, 80 Her er gjort fund som viser at der findes bopladser fra 
stenalderen 

Intet at se. 

    SKOV NR. 28  

    BUKSØR ODDE  

634  13 Her er fundet en Ertebølle boplads. Intet at se. 
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    SKOV NR. 29  

    LEGIND  VEJLE  

636 A  Mindesten. Natursten, 90 x 40 cm ved grunden og 140 cm 
høj. På siden som vender mod Ø ses , med ophøjede 
bogstaver, 

øverst:          Skov- og Naturstyrelsens loge 

herunder:           LIGIND  SØ 
                                             GENSKABT 1991 

 

 

    SKOV NR. 30 udgår.  

 

    SKOV NR. 31  

    AREALER VED SØNDER VORUPØR  

   Ingen synlige fortidsminder.   
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    SKOV NR. 32  

    TVORUP NORD  

307  36 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1914 oplyses det, at der her på en 
flyvesandsflade var gravet et stort hul, hvorfra der var optaget 
jord og grus. Under gruslaget var der muld - antagelig en 
overføget høj hvor der i 1870 var blevet fundet et skellet. 
Skelettet blev dækket til igen. 

Intet at se. 

367 1203:5 31 Torup kirkegård og kirkeruin. Kirkegården er omgivet af 
et jorddige. Nogenlunde midt på kirkegården findes 
fundamentet af kirken. Over jorden ses lidt af korets Ø-mur. 
Der ud over står kun tilbage et 5 m langt og 0,7 m tykt stykke 
af skibets S-mur. Stykket er 1,2 m højt, og murens facaden 
mangler. Muren er desuden gennembrudt af en 1 m bred 
døråbning. 

Ved besigtigelsen var kirkegården græsklædt på et stort 
stykke rundt om selve ruinen, som ligger nogenlunde midt i 
arealet. Rundt i kanten, inden for diget, i en bredde af ca.  
10 m, fandtes i N og i Ø, en bevoksning af ca. 30-årige ege 
(samt ask, elm mv.) og i V og i S, en ca. 30-årig bevoksning 
af sitka.  

Fredningsbestemmelserne, som siger at der ingen bevoksning 
må være, var således ikke blevet efterlevet. 

Diget omkring kirkegården omtales som et jorddige, men 
kan være et tilføget stendige.  
Det bør undersøges. 

Ved et møde efterår 2004, mellem Kulturarvsstyrelsen og 
distriktet, blev der fastlagt en plejeplan for området, efter 
hvilken arealet skal forvaltes, således at 
fredningsbestemmelserne bliver overholdt. 
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    SKOV NR. 33  

    VANGSÅ HEDE  

371 A  Tørvedige. Et imponerende dige, ca. 1,75 m bredt og 0,75 m 
højt med udvendig grøft. Diget omkranser et areal på ca.  
120 x 50 m, som ligger orienteret VNV-ØSØ 

Græsklædt. I hede. 

Tilstanden fin og bevares. 
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    SKOV NR. 34  

    NYSTRUP PLANTAGE -  
 ØSTLIGE DEL 

 

412 1203:7 105 Høj, én af "Jammerhøje". 3,6 x 22 m.  

Græsklædt i lysning. I ung nåleskov. 

Eksemplarisk tilstand som bevares. 

412 1203:8 106 Høj, én af "Jammerhøje". 3,3 x 19 m.  

Græsklædt i lysning. I ung nåleskov. 

Eksemplarisk tilstanden som bevares. 

420 A  Mindesten. Natursten, 135 x 55 ved grunden og 155 cm høj. 
På siden som vender mod NØ ses følgende inskription: 

KLITPLANTØRER  
I NYSTRUP 

AUG. FR. BRUHN 
1888 - 1912 

R.P. STOUGAARD 
1912 - 1930 

J. FJORD CHRISTENSEN 
1930 - 1954 

EJVIND CHRISTENSEN 
1954 - 1980 

Tilstanden fin og bevares. 
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421 1203:1 116 Høj. 2,0 x 18 m.  

Græsklædt med megen sitkaselvsåning, og et par ege på 
højen. I lysning i ung løvskov. 

Selvsåning holden nede. 
Ellers OK. 

422 1203:2 117 Høj, "Præstens Sten". 3,5 x 20 m. Stor indgravning fra SSV 
til midten af højen. Ligeledes en stor grøft fra midten og ud 
mod højsiden i NNØ. 

Græsklædt med en del bregner. I lysning i blandet skov. 

Nåletræer i højsiden fældes.  
Ellers OK. 

428 1203:183  Mindesmærke. Trækors kaldet ”Korsbore”. 150 cm højt 
og 80 cm bredt af 8 x 8 cm tykke træstykker af eg. 

Fortællingen lyder: 
I 1470 dræbtes her herremanden til  Nystrup, Jes Kalf, da han 
var på vej hjem fra kirken i Vang. Drabet blev begået af 
herremanden til Aagaard, Mourits Nielsens svende. På stedet 
opsattes et trækors, og stedet kaldtes derefter for ”Korsbore”.
De pågældende svende drog til Norge for at undgå hævn og 
retsforfølgelse. Dér pralede de med, at de i Danmark havde 
dræbt ”en kalv med gylden kæde om halsen”. 

Opstillet i vejkanten. 

Historien bør sidde som et skilt på korset, som hidtil, eller 
som et skilt lidt ved siden af. 

Tilstanden fin og bevares. 
Når trækorset er helt forfaldent skal det blot fornyes. 

435  46 Høj ifølge D.K.C.’s optegnelser.  Intet at se. 

436 

437 

1204:34-43  Højgruppen ”Svalhøje.” Hele området bør udlægges i et stort åbent græsområde, 
hvor dog enkelte løvtræer gerne bør bevares. 
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436 1204:34 39 Høj, én af "Svalhøje". 4,0 x 25 m. Ø-lig højfod 
gennemskåret af stort jorddige med grøft.  

Græs- og bregneklædt med en del opvækst. I stor lysning. 

Slørende opvækst holdes nede. 
Ellers flot. 

436 1204:40 48 Høj, én af "Svalhøje". 2,0 x 17 m. Ø-lig højfod berørt af 
jorddige. 

Græs- og bregneklædt med en enkelt eg på højen.  
I stor lysning. 

Slørende opvækst holdes nede. 
Ellers flot. 

436 1204:41 119 Høj, én af "Svalhøje". 2,2 x 16 m.  

Græsklædt, men temmelig tilgroet med birk, hindbær mv. 
I stor lysning. 

Slørende opvækst holdes nede. 
Ellers flot. 

436 1204:42 120 Høj, én af "Svalhøje". 1,0 x 12 m.  

Græsklædt. I stor lysning. 

Flot.  
Tilstanden bevares 

436 1204:43 49 Høj, én af "Svalhøje". 2,4 x 18 m.  

Græsklædt med mange bregner, hindbær og kaprifolier. 
I stor lysning. 

Slørende opvækst holdes nede. 
Ellers flot. 

436  38 (Tidligere høj 1204:33). I 1953 borte i grusgrav.  

436  40 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, skulle der findes en høj. Stedet 
dog usikkert p.g.a. uoverensstemmelser mellem 
sognebeskrivelseskortet og fredningskortet. 

Men der er ikke uopdagede høje i området. 

437 1204:35 41 Høj, én af ”Svalhøje”. 1,5 x 20 m. Højfod og -side i V er 
gennemskåret af stort jorddige med grøft. 

Græsklædt med ege. I ung egeskov. 

Tistanden fin og bevares. 
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437 1204:36 42 Høj, én af ”Svalhøje”. 0,7 x 11 m.  

Græsklædt med en del slørende opvækst.  
En enkelt eg på toppen. I ung egeskov. 

Den slørende opvækst holdes nede. 
Ellers OK. 

437 1204:37 43 Høj, én af ”Svalhøje”. 1,5 x 18 m.  

Bevokset med gammel ædelgran i tilsvarende bevoksning. 

Høj og omgivelser ryddes helt for træer for at forebygge 
stormfaldsskader. 
Ellers Ok. 

437 1204:38 44 Høj, én af ”Svalhøje”. 1,3 x 16 m.  

Bevokset med gammel ædelgran i tilsvarende bevoksning. 

Høj og omgivelser ryddes helt for træer for at forebygge 
stormfaldsskader. 
Ellers Ok. 

437 1204:39 118 Høj, én af ”Svalhøje”. 0,4 x 11 m.  

Bevokset med gammel ædelgran i tilsvarende bevoksning. 

Høj og omgivelser ryddes helt for træer for at forebygge 
stormfaldsskader. 
Ellers Ok. 

437 1204:39A 45 Høj, én af ”Svalhøje”. 1,2 x 16 m. Højfoden i SSV afskåret 
af skovspor. 

Bevokset med mellemaldrende ædelgran, i tilsvarende 
bevoksning. 

Sporet lægges længere væk fra højen. 
Høj og omgivelser ryddes helt for træer for at forebygge 
stormfaldsskader. 
Ellers Ok. 

437/446  47 Her skulle ifølge D.K.C.’s optegnelser, have ligget en, endog 
ganske stor høj. 

Intet at se. 

445 1204:70 174 Høj. 1,7 x 13 m. FM-sten i højens V-side. 

Lyngklædt. I lysning. 

Forbilledlig plejet sammen med nabohøjen. 

445  171 Høj ifølge D.K.C.’s optegnelser.  Intet at se. 

446 1204:69 173 Høj. 1,6 x 12 m. FM-sten i højens Ø-side.  

Lyngklædt. I lysning. 

Forbilledlig plejet sammen med nabohøjen. 
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446  172 Høj ifølge D.K.C.’s optegnelser.  Intet at se. 

449  107 Høj ifølge D.K.C.’s optegnelser.  Intet at se. 



FORTIDSMINDER OG  KULTURHISTORISKE SPOR PÅ THY  STATSSKOVDISTRIKT                                                           side 38 

Distriktet berejst forår 2003 og forår 2004.       Katalog udarbejdet november 2005.          Opdateret 30.maj 2006.   

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

 

 

    SKOV NR. 35  

    NYSTRUP PLANTAGE 
 VESTLIGE DEL 
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408 1103:1  Sagnsten. 200 x 160 cm stor i fladen, frigravet så man ser  
80 cm af dens tykkelse. Et stort hjørne af stenens V-lige del 
er sprængt bort - borehuller ses. 
Sagnet lyder: 
Da herremanden til Nystrup skulle rejse til Norge for at gøre 
handel, gemte han sine guldbeslåede støvler under den store 
sten. Herremandens søn, Kjeld, var den eneste der fik at vide 
hvor støvlerne var gemt. Herremanden vendte aldrig tilbage, 
og da Kjeld blev ældre, forsøgte han at finde stenen og 
støvlerne. Men mange år var gået, og erindringen om 
faderens beskrivelse var så upræcis, at han aldrig fandt 
støvlerne. 
Støvlerne ligger derfor under stenen den dag i dag, og sagnet 
siger: ”Kjeld skal knøsen hedde, som støvlen skal finde.” 
Mange har forsøgt at grave ned for at finde støvlerne, men 
sagnet har talt sandt, for navnet har ikke passet. En stor flok 
af unge karle fra Nystrupgård på vej hjem fra kroen i 
Klitmøller, var dog efter sigende meget tæt på at få fat i 
støvlerne. Ved hjælp af store granrafter fik de løsnet stenen. 
De så det blinkede af guld, men stenen lukkede sig om 
støvlerne før de kunne få fat på dem. 

I gammel nåleskov. 

Stenen holdes synlig og tilgængelig. 

Og der må ikke længere graves efter støvlerne - heller ikke 
selv om man hedder Kjeld! 
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    SKOV NR. 36 til 40 udgår.  

 

    SKOV NR. 41  

    VANDET PLANTAGE  

504 1204:132 86 Langhøj, ”Fru. Hares Høj”. 2,3 x 22 x 15 m, orienteret  
Ø-V. Højen er bredere og højere i V-enden end i Ø-enden.  
I NV-SØ, hen over højens V-ende, et 4 m bredt og ca. 0,3 m 
dybt spor. 

Lynggroet. I hede. 

Tilstanden fin og bevares, men hegnet over Ø-enden bør 
rykket mod Ø, helt bag om højfoden. 

504  90 Her har ligget den fredede høj 1204:135. Kunne ikke 
erkendes i 1986 og ej heller ved denne lejlighed. 

Fredningen ophævet i 1987. 
Intet at se. 

504   ”Tobrukstilling”. Maskingeværstilling.  

505 1204:134 84 Høj. 2,5 x 20 m. En 3 x 3 x 0,8 m stor afgravning fra toppen 
og ud mod NNV. Lidt sten ses i højsiden og uden for højen i 
samme retning. 

Bevokset med gammel sitka, i tilsvarende bevoksning. 

Træerne på og omkring højen fældes. 
Ellers OK. 

505  85 Her har ligget den fredede høj 1204:133 - lille høj på 
bakketop. Kunne ikke erkendes i 1986 og ej heller ved denne 
lejlighed. 

Fredningen ophævet i 1987. 
Intet at se. 
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506 1204:137 93 Høj. 3,3 x 22 m.  

Græsklædt, helt friholdt for træer.  
I mellemaldrende ædelgranbevoksning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

507 1204:139 92 Høj. 1,2 x 14 m. FM-sten i højens SSV-side. Flad sænkning i 
højsiden i SØ. 

Græsklædt, friholdt for træer.  
I mellemaldrende ædelgranbevoksning. 

Meget fint.  
Tilstanden bevares. 

507   ”Tobrukstilling”. Maskingeværstilling.  

509 1204:184  Høj. 1,8 x 15 m.  

Helt vegetationsløs i nytilplantet nobiliskultur. 

Tilstanden fin.  
Højen og arealet mellem højen og sporene i V og N bør 
ligge hen i græs. 

512  82 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1913, en stor høj, ”Følhøj”, i 
utilgængelig fyrrekrat på bakketop.  

Ikke lokaliseret. 

516 1204:177 105 2 langdysser i forlængelse af hinanden. Begge måler  
0,4 x 22 x 7 m, orienteret VNV-ØSØ. Meget medtagne efter 
borttagning af sten. Kun enkelte spredte randsten tilbage.  
Det er vanskeligt at se hvor den ene dysse slutte, og den 
anden begynder. 12 m fra VNV-enden ses et polygonalt 
kammer med gang mod SSV. 3 sten af kammeret bevaret, 
samt 1 af gangstenene. 12 m fra ØSØ-enden ses en stor, 
frigravet randsten, samt endnu en sten lige N herfor. 
Yderligere et par m længere mod N, et hul hvori der ses  
1 sten tilbage - formentlig rester af et bortgravet kammer. 

Græs- og lyngklædt. I stor lysning. 

Tilstanden bevares. 
Slørende opvækst holdes nede. 
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517  94 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1913, en mindre høj i 
fyrretykning. 

Intet at se. 

518  95 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1943, en til ukendelighed 
forgravet høj. 

Intet at se. 

518  96 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1943, en forgravet høj, næsten 
ukendelig. 

Intet at se. 

521  108 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en lille hedehøj som i 1943 dog 
antoges for at være en klit. 

Intet at se. 

522 1204:149 4 Høj. 3,2 x 21 m. Et lavt krater i toppen. 

Græsklædt. I stor lysning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

523 1204:180 3 Høj. 1,3 x 12 m.  

Græsklædt med enkelte bøge. I mellemaldrende bøgeskov. 

Fint. 
Tilstanden bevares. 

524 1204:150 5 Høj. 3,0 x 20 m. Affladet top med en lille nedgravning. 

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel ædelgranbevoksning.

Træerne langs højfoden fældes. Ellers flot. 
Tilstanden bevares. 

525 1204:165 10 Høj. 1,6 x 15 m. Noget ujævn i overfladen. 

Græsklædt, friholdt for træer. I ung ædelgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

525 A  Hulveje.  

526, 527 B  Hulveje.  

527 1204:155 8 Høj. 4,5 x 27 m.  

Græsklædt med enkelte træer. I stor lysning. 

Meget flot høj, og forbilledlig plejet.  
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527  9 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, skulle der her være registreret en 
stor hedehøj. Ikke genfundet i 1943. 

Ikke lokaliseret. 

528 1204:157 7 Høj. 1,5 x 12 m.  

Græsklædt med enkelte bøge. I ung bøgeskov. 

Lidt mere plads omkring højens Ø-side. 
Ellers fint. Tilstanden bevares. 

529 1204:143 97 Høj. 2,0 x 20 m. V-lig højfod beskåret af spor. 

Græsklædt med enkelte træer. I ung bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

529 1204:156 6 Høj. 1,5 x 15 m.  
Græsklædt, i lysning. 

Tilstanden fin og bevares. 

529  98 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1913, tomten af en for længst 
fjernet høj. 

Intet at se. 

529  99 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1943, en overpløjet høj. Intet at se. 

536   ”Tobrukstilling”. Maskingeværstilling.  

536/566   1 fundament til ”Hans E. Mess Pejler”.  

537   Tyskerlejren - ”Tannestillingen”.  

561  1 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en højlignende bakke, muligvis 
flyvesand. 

Intet at se. 

561   ”Tobrukstilling”. Maskingeværstilling.  

562/566   2 fundamenter til ”Hans E. Mess Pejlere”.   

564 1204:82 5 Høj. 1,6 x 12 m.  

Mosklædt, næsten friholdt for træer.  
I gammel nåletræsbevoksning. 

Lidt flere træer rundt i højfoden fældes. 
Ellers eksemplarisk plejet. 
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566 1204:79 2 Høj, "Tageshøj". 3,4 x 30 m. Uden for højens SØ-fod rager 
en 3 x 5 m stor betonindretning 30 cm over jorden. 

Græsklædt, i stor lysning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

566 1204:80 3 Høj. 1,0 x 14 m. Svært beskadiget efter stormen i 1981.  
I højens SSØ-del er der nedgravet en betonbunker. 

Græsklædt, delvist ryddet for træer. I ung sitkabevoksning. 

En del flere træer bør ryddes for at kunne se højen, og om 
der overhovedet er noget tilbage af den. 

566   2 ”Tobrukstillinger”. Maskingeværstillinger. Den ene SØ 
for høj 1204:79, og den anden nærmest oven i 1204:80. 

 

568 1204:81 4 Høj. 1,5 x 14 m. Lavt krater i top 

Enkelte træer på højen. I gammel bøgeskov. 

Fint. 
Tilstanden bevares. 

568  8 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1912, en stærkt udjævnet 
højning. 

Intet at se. 

570 1204:181 9 Høj. 1,2 x 15 x 10 m. orienteret NNV-SSØ. Skovspor i Ø-V 
har beskåret højens N-fod. 

Græsklædt med enkelte træer på højen. I gammel bøgeskov. 

OK.  
Tilstanden bevares. 

573 1204:3 2 Høj. 1,2 x 13 m.  

Bregnebeklædt og bevokset med gamle ædelgraner, 
i tilsvarende bevoksning. 

Slørende opvækst holdes nede. Træerne på, og omkring 
højen fælden. 
Ellers OK. 

573 C  Hulveje.  

574 1204:2 3 Høj. 2,0 x 16 m.  

Græsklædt. I stor lysning. 

Fin tilstand som bevares. 
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574 1204:4 4 Høj, "Store Løverhøj". 4,5 x 30 m.  

Græsklædt, friholdt for træer. I ung nåleskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

 

579 1204:5 7 Høj. 1,8 x 18 m. Den NNØ-lige tredjedel er bortskåret af 
skovspor. 

Græsklædt. I stor lysning. 

Tilstanden bevares. 

582 1204:12 44 Høj. 1,4 x 13 m. Spor over S-lig højfod. Højsiden i S 
beskadiget parallelt med sporet. 

Græsklædt i lysning med en enkelt sitka på højen.  
I mellemaldrende lærkeskov. 

Gammel kvas ryddes. Træerne fældes ved lejlighed. 
Sporet lægges om. 
Ellers OK. 

582 1204:14 45 Høj. 1,4 x 16 m. Skovspor i Ø-V direkte hen over højen. 
Skeldige i S parallelt med sporet. 

Græsklædt i lysning med en enkelt sitka på højen.  
I mellemaldrende lærkeskov. 

Sporet hen over højen lægges uden om, og det N-S gående 
spor bør også ændres så det kommer 2 m uden for 
højfoden. 
Træet fældes ved lejlighed. 
Ellers OK. 

582 1204:182 86 Høj. 1,7 x 14 m.  

Græsklædt friholdt for træer.  
I mellemaldrende lærkebevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

583 1204:161 26 Høj. 1,0 x 9 m. FM-sten i Ø-foden af højen. 

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 
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584 1204:162 28 Høj. 1,5 x 12 m. FM-sten i N-siden af højen. Gennem højens 
SØ-side er gravet et spor helt til bunds. Lidt højfod stadig 
tilbage på den anden side af sporet.  

Græsklædt, friholdt for træer.  
I mellemaldrende ædelgranbevoksning 

Sporet lægges uden om højen og højen restaureres. 
I øvrigt helt fint. 

584 1204:163 27 Høj. 1,6 x 14 m. FM-sten i Ø-siden af højen. V-siden noget 
forgravet, eller V-siden og toppen noget omformet p.g.a. 
flyvesand. 

Græsklædt, friholdt for træer.  
I mellemaldrende ædelgranbevoksning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

584  25 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1913, en ganske stor høj. 1943 
ødelagt. 

Ingen høj at se. 

584/586 1204:164 29 Høj. 2,5 x 20 m.  

Græsklædt i stor lysning. 

Fint.  
Tilstanden bevares. 

585 1204:159 22 Høj. 1,6 x 13 m. FM-sten i NNØ-siden af højen. 

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel ædelgranbevoksning.

Forbilledligt plejet. 
Tilstanden bevares. 

585 1204:160 24 Høj, én af ”Lilhøje”. 2,0 x 16 m. FM- sten i højens NNØ-
side. 

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov. 

Holdes ryddet.  

585  23 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, én af ”Lilhøje”, som er blevet 
bortgravet. Nogenlunde på stedet ses en højning 1,0 x 8 m 
stor, med et hul i toppen. 

Stedet undersøgt sept. 2003.  
Det er en klit. 

588  47 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en høj, dog antagelig en klit. Ikke lokaliseret. 
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588/590 D  3 hulvejsspor. 

I mellemaldrende løvskov. 

 

589 1204:15 48 Høj, "Valshøj". 3,0 x 20 m. Stor flad sænkning i toppen med 
åbning ud mod VSV. En 1 m bred og 0,5 m dyb rende hen 
over højens SSØ side. N-S gående hulvejsspor både Ø og V 
for højen. 

Græsklædt i lysning. I gammel ædelgranbevoksning. 

Et par træer på højen fældes. 
Ellers fint. 

589 1204:185 46 Høj. 1,6 x 12 m. Noget uregelmæssig i overfladen. Svag 
sænkning i toppens SV-del. Delvis dækket af flyvesand. 

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel ædelgranskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

590 1204:16 49 Høj. 2,0 x 16 m. Noget spids i formen, formentlig p.g.a. 
sandfygning. 

Græsklædt med enkelte træer. I gammel 
ædelgranbevoksning. 

Nåletræerne fældes ved lejlighed. 
Ellers fint. 
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    SKOV NR. 42  

    KRONENS HEDE PLANTAGE  

500/544  176 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1914 en høj. Sløjfet 1943. Intet at se. 

501 1204:129 89 Høj. 1,0 x 15 x 12 m. orienteret ØSØ-VNV. Lav sænkning i 
top. Godt ramponeret af plantefuger.  

Tilplantet med mellemaldrende ædelgran, i tilsvarende 
bevoksning. 

Højen - som tilsyneladende helt synes at været glemt - og 
omgivelser ryddes for al gammel kvas og træerne fældes. 
Overfladen bør jævnes med noget fyld i plantafugerne. 

503 1204:130 88 Høj. 1,5 x 14 m. Lav sænkning i top.  

Tilplantet med mellemaldrende ædelgraner, i tilsvarende 
bevoksning. 

Højen - som tilsyneladende helt synes at været glemt - og 
omgivelser ryddes for al gammel kvas og træerne fældes.  
Ellers OK. 

503  87 Her har ligget den fredede høj 1204:131. Kunne ikke 
erkendes i 1986 og ej heller ved denne lejlighed. 

Fredningen ophævet i 1987. 

538, 539 
og 540 

1204:73-76 

A 

 Højgruppe og mindesten. Det store hedeområde N herfor - afd. 504 i Vandet 
Plantage - bør udvides mod S, så det kommer til også at 
omfatte disse 4 store høje (plus endnu en, som dog ikke er 
vores), samt mindestenen. 

538 1204:76 185 Høj, "Taghøj". 5,2 x 32 m. Mindre afgravning af højfod og 
højside i S. En stor del af ØNØ-lig højside bortgravet. 

Græsklædt i lysning. I gammel nåleskov. 

Ganske flot. 
Men lidt bedre plads omkring højen vil være godt. 

538   2 fundamenter til ”Heinrich Pejlere”.  
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539 1204:75 184 Høj. 1,7 x 14 m. FM-sten på højsiden i N. 

Græsklædt i stor lysning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

539 A  Mindesten. Natursten, 150 x 90 cm ved grunden, smallere op 
ad til, og 155 cm høj. 

På siden som vender mod NNØ er indhugget: 

OVERKLITFOGED 
AXEL RASMUSSEN  RII 

 1897                 1967 

 

          MOD VINDEN AT SKÆRME DET FRUGTBARE LAND 
          DU BYGGED EN SKOV MELLEM AGER OG VAND 
          SKØN VAR DIN DÅD DU KLITTENS MAND 

Fint. 
Tilstanden bevares. 

539   1 fundament til ”Heinrich Pejler”.  

539, 540   1 fundamenter til ”Hans E. Mess Pejler”.  

540   1 fundamenter til ”Hans E. Mess Pejler”.  

540 1204:73 182 Høj. 1,6 x 14 m.  

Græs- og lyngklædt, friholdt for træer.  
I mellemaldrende ædelgranbevoksning. 

Flot.  
Men lidt mere luft omkring højen vil være godt, og 
adgangsforholdene bør forbedres. 

540 1204:74 181 Høj. 1,8 x 17 m. FM-sten på højsiden i ØNØ. Lille sænkning 
i højsiden i NØ. 

Græsklædt i stor lysning. 

Flot. 
Men lidt mere luft omkring højen vil være godt, og 
adgangsforholdene bør forbedres. 
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540  183 I 1943 blev der her fredet en høj - 1204:72. 
Højen blev ikke genfundet ved berejsningen i 1986, og ej 
heller ved denne lejlighed. 

Fredningen ophæves. 

541 1204:71 180 Høj. 2,8 x 18 m. Afpløjet højfod i SV, med lidt stejle sider. 

Græsklædt. I stor lysning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

541   1 fundament til ”Heinrich Pejler”.  

542 1204:77 186 Høj. 4,5 x 25 m. Ø-lig højfod en smule afskåret af skovvej. 
Højfoden i VNV beskadiget, formentlig af en gammel 
vindfælde.  

Græsklædt. I stor lysning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

546   1 fundament til ”Heinrich Pejler”.  

551 1204:45-47 
0g 186 

 Flot højgruppe. Hele højgrupper er og bliver plejet som en helhed og 
ligger hen i græs. Meget forbilledligt plejet. Måske kunne 
skovbrynene ud til området opløses/opblødes lidt, og det 
var ønskeligt om der blev etableret en lettere adgangsvej. 

551 1204:44 54 Høj. 1,0 x 7 m.  

Græs- og lyngklædt. I stor lysning. 

Meget smuk og velholdt.  
Tilstanden bevares. 

551 1204:45 53 Høj. 1,8 x 16 m. Et 4 x 4 x 1 m stort krater i top, med åbning 
ud gennem hele højsiden i N. 

Græs- og lyngklædt. I stor lysning. 

Meget smuk og velholdt trods skaderne.  
Tilstanden bevares. 
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551 1204:46 56 Høj. 1,8 x 18 x 15 m idet dele af højens Ø-side er bortgravet. 
Et 4 x 4 x 1,5 m stort krater i top med åbning ud i højens  
Ø-side.  

Græs- og lyngklædt. I stor lysning. 

Meget smuk og velholdt trods skaderne.  
Tilstanden bevares. 

551 1204:47 57 Høj, "Store Vandet Høj". 5,5 x 28 m. FM-sten på toppen. 
En 5 x 2 x 0,5 m stor gravning i højfoden i S. 

Græs- og lyngklædt. I stor lysning. 

Meget smuk og velholdt.  
Tilstanden bevares. 

551 1204:186  Høj. 0,5 x 9 m.  

Græs- og lyngklædt. I stor lysning. 

Meget lille, men smuk og velholdt.  
Tilstanden bevares. 
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    SKOV NR. 43  

    VILSBØL PLANTAGE  

651   Betonfundamenter. 1,5 x 1,5 m store, samt 3 store kratere, 
hvoraf mindst 1 fra bortsprængt bunker. 

 

652   Mange små betonfundamenter.  

665 1104:30  Mindesten. Natursten, 130 x 95 x 50 cm stor. På siden der 
vender mod S er indhugget: 

Her laa den gamle 
adelige Slægtsgård 

NEBEL 

Mindestenen er anbragt på en tilsvarende, dog lidt større, 
stan. 

Tilstanden fin og bevares. 

Mindestenen er opstillet d. 24. september 1966. 
Afsløringen blev foretaget af amtmanden og af 
overklitfoged Axel Rasmussen.  

665  4 I området N for mindestenen har Nationalmuseet i 1913 
kunnet konstatere murværk fra den middelalderlige gård.  

Intet at se. Hvad der måtte være tilbage findes under 
jorden, så jordbehandling bør ikke finde sted. 

678   Anlæg af ukendt art.   

678   Betonfundament til sendemast.  

681  6A Tomten af ”Søndre Vilsbølgård”. Lidt sten ses rundt i 
kanten af et ca. 25 x 25 m stort fladt plateau. Det hele noget 
tilgroet, og med gamle træer rundt i randen. 

Tilstanden bevares. 
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686  6B Tomten af ”Nørre Vilstrupgård”. Tomten omkranses af et 
dige mod V, N og Ø. 

I gammel bøgeskov. 

Tilstanden bevares. 

690 1104:22 3 Høj. 1,6 x 16 m. Stor flad sænkning i top, 5 x 0,5 m stor.  
N-siden noget tilsandet. 

Stærkt overgroet. I blandet skov. 

Højen ryddes for al gammel kvas, al slørende opvækst og 
de fleste træer. 

690 1104:26  Høj. 1,5 x 11 m.  

Græs- og bregneklædt, delvis friholdt for træer.  
I mellemaldrende løvskov. 

Slørende opvækst holdes nede. 
Ellers fint. 

690 1104:27  Høj. 2,5 x 18 m. Ø-siden tilføget med sand. 

Græsklædt med bregner og kaprifolie. Friholdt for træer.  
I mellemaldrende lærkeskov. 

Slørende opvækst holdes nede. 
Ellers fint. 

690 1104:28  Høj. 1,3 x 13 m i Ø-V og 11 m i N-S.  

Græsklædt med enkelte træer. 

Tilstanden fin og bevares. 

690 1104:31  Langhøj. 1,8 x 22 x 14 orienteret omtrent N-S. Enkelte sten i 
overfladen og lidt flint i højfylden. 

Græsklædt med enkelte træer.  I mellemaldrende løvskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

690 A  Forløbet af den forrige ”Klitmøllervej” NV-SØ gennem 
afdelingen. 

 

690 B  S for ”A” og parallelt med denne, et hulvejsspor, som  viser 
et endnu ældre vejforløbet. 

Bør holdes så synlig som den forrige ”Klitmøllervej”. 
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690 D  Hustomt. Lidt sten ses hist og her i en noget forgravet 
skovbund. 

Tilstanden bevares. 

690  1 Årbjerg. Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en høj under en klit.  
På Ø-siden er der i sin tid blevet fundet et bronzesværd. 

Ingen gravhøj at se på det afsatte sted. 

691  2 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en høj hvor der skal være blevet 
fundet flintafslag.  

Intet at se på det afsatte sted. 

692  4B Høj ifølge D.K.C.’s optegnelser mulige overføgne gravhøje. Ingen gravhøj at finde i det klitfyldte terræn. 

700 E  Hustomt. Flere jorddiger i området markerer stedet. 

I gammel løvskov, med megen ahornopvækst. 

Tilstanden bevares. 

700  5 Høj ifølge D.K.C.’s optegnelser 1943, en tvivlsom gravhøj. Intet at se. 

708/716 1104:13 42 Høj. 1,5 x 13 m. I top et 3 x 3 x 1 m stort krater, åben mod S. 

Græsklædt, i åbent område. 

Bevoksningen mellem vejen og højen bør ryddes. 
Slørende opvækst holdes nede. 
Ellers helt fint. 

711  19 Ifølge D.K.C.’s optegnelser skulle der her være en overpløjet 
høj 

Det kan ikke udelukkes, men usikkerheden er stor. 

711  40 Ifølge D.K.C.’s optegnelser skulle der her have ligget en høj. Intet at se. 

713  41 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en svag forhøjning hvori der er 
fundet en bronzearmring. 

Intet at se. 

714 1104:32  Høj. 1,6 x 14 m. En 6 x 3 x 0,5 m stor gravning i top og ud 
gennem siden i S. Et 3 x 1 x 0,5 m stort hul i højens NØ-side. 

Bevokset med mellemaldrende ædelgran i tilsvarende 
bevoksning. 

Hullerne i højen fyldes op. Gammel kvas fjernes og 
træerne på og omkring højen ryddes. 
Ellers Ok. 
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716  43, 44 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, 2 små tuer helt ud til skrænten. Intet at se. 

716 C  Flere store flotte hulveje.  

718  39 Her har ligget den fredede høj 1104:16. Højen blev ikke 
genfundet i 1986, og ej heller ved denne lejlighed.  

Fredningen ophæves. 

718 1104:17 50 Høj. 3,5 x 17 m. Tilføget med sand. FM-sten på toppen. 
Lille flad sænkning, 3 x 2 x 0,2 m stor i Ø-siden. 

Græsklædt i lysning. I gammel sitkabevoksning.  

Træerne om højen stammes godt op. 
Ellers flot. 

718 1104:18 51 Høj. 4,5 x 19 m. En del sandfygning på S-siden. 

Græsklædt i lysning. I gammel sitkabevoksning. 

Træerne i N og Ø stammes op, så højen også kan blive 
græsklædt. 
Ellers flot. 
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    SKOV NR. 44  

    BAVN PLANTAGE  

601 1204:168 50 Høj, ”Kvindehøj”. 1,7 x 20 m. I toppen et 3 x 3 x 1,5 m stort 
hul. Vand i bunden af hullet (5.06.03) 

Græs- og lyngklædt. I stor lysning. 

 

Tilstanden fin og bevares. 

En kvinde, der har dræbte sit barn, er begravet her. 
Vandet bliver stående i tophullet. Man vil vide, at der i 
højen, for en del år siden (før 1913) blev fundet en kiste af 
sammentømrede fjæle og deri en hornkam; men ingen 
skeletdele. 
Ejeren har oplyst at en dr. Heiberg har gravet efter guld i 
højen. Ejeren selv grov efter vand i højen, som hans nabo 
mente ville findes der, men han måtte holde op da han 
”ikke kunde være der”. (for vand formoder jeg) 

 

    SKOV NR. 45  

    SJØRRING VOLDE  

380 1204:178 118 Voldsted, ”Sjørring Volde”. Stor borgbanke, omgivet af tør 
grev og en ydre voldkrans. 

Græsklædt. 

Flot og velplejet. 
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    SKOV NR. 46  

   AREALER VED LANGDYSSEN  

730 1204:31 36 Langhøj. 2,0 x 132 x 16 m, orienteret NØ-SV. Let bugtet 
forløb og med mindre ujævnheder op lang siderne. Vekslende 
højde, lavest på midten og i NV-enden. NV-enden, der er 
afskåret af en vej, er støttet af en kampestensmur. Ca. 20 m 
fra NV-enden et lidt højere parti med en hulning, ca. 7 m i 
dismeter. 

Græsklædt i åbent område. 

Selve langdyssen ligger på et areal som ikke ejes af os, 
men af Thisted Kommune. 

Flot og velplejet. 
Tilstanden bevares. 

 

 

 

    SKOV NR. 47 til 50 udgår.  
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    SKOV NR. 51  

   TVED PLANTAGE  

751 A  Tyske lyskasterstilling. Ikke besigtiget. 

753 1104:38 
 
 
 

B 

 Brønd. 90 cm i diameter, sat af flade kalksten på højkant.  
Der ses 3 skilter på de 90 cm af brøndens dybde som er 
synlig. 

I ung nobilisbevoksning. 

Brønden hører til Søren Jacobsens gård, og tomten efter 
gården findes ca. 25 m N herfor, der hvor ahornen gror. 
På tomten ses endvidere haveblomster. 

Der bør ryddes omkring brønden og opsættes et rækværk. 
 
 

Ahornen bevares for at markere tomten. 

755 1104:37 
 
 

 

C 

 Brønd. 80 cm lysning. Oprindelig 2,5 m dyb, men nu kun 
med det øverste skifte, bestående af knudrede kalksten, 
synlig. 

I ung sitkabevoksning. 

Brønden hører til Stephansens gård. Tomten af gården ses 
ikke, men brønden ligger uden for S-gavlen af stalden, og 
vandet har været brugt til kreaturerne. Stuehuset har ligget  
Ø-V, N for stalden.  

Vandet til beboerne er hentet fra en nu tilkastet og ikke synlig 
brønd - C - som ligger midt i græsmarken, 65 m N for 
1104:37. Stedet er markeret med en hegnspæl. 

Brønden bør renses yderlig op, og hugges fri, så den kan 
ses. Den bør omkranses af et rækværk. 

 

 

 

 

 

Tilstanden bevares. 
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761 D  Tomten efter Christian Tonsgårds gård. Ses som en lille 
højning, der hvor skorsten og ildsted har været. 

I åben græsareal. 

Tilstanden bevares. 

770 1104:36  Brønd. Lysning ca. 80 cm. Øverst med en muret kant, og 
herunder sat af kalksten. Brønden er på det nærmeste helt 
opfyldt. 
I ung skovfyrbevoksning. 

Brønden hører til Otte Clausens gård. Selve gårdtomten ses 
ikke. 

Brønden renses mere op og omkranses af et rækværk. 

790  28 Efter D.K.C.’s optegnelser, ligger der her en boplads fra 
yngre bronzealderen med kulturlag flintaffald, ildskørnede 
sten og en del potteskår. Kulturlaget, som er 20 cm tykt, 
ligger lige under overfladen på kuperet klitterræn. 

 

805 E  Hustomt efter en gammel smedje. Tomten ses som en lav 
forhøjning i marken, ca. 15 m i diameter, hvor vegetationen 
adskiller sig fra vegetationen omkring. 

I åbent græsareal. 

Tilstanden bevares. 

814 F  Skydevold, (kuglefang). 3 m høj og 15 x 7 m i udstrækning, 
orienteret NNV-SSØ. Foran volden, langs SSØ-siden ses 
rester af en markørgrav med foranliggende vold, i 5 meters 
bredde og i hele skydevoldens længde. 

Græsklædt. I gammel nåleskov. 

Tilstanden bevares. 
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818 G  Festplads. Tager sig ud som en rund flad lavning i klitterne, 
knap 20 m i diameter. Har fungeret som byen Tveds 
samlingssted ved festlige anledninger, som f. eks 
grundlovsdage. 

I gammel nåleskov. 

Lidt oprydning ville gavne. Pladsen bør kunne erkendes, 
som det den er. 

830 H  Lav jordvold. En ca. 12 m bred og op til 1,1 m høj 
vold/dæmning, ca. 120 m lang, orienteret Ø–V hen over 
dalstrøget. Volden er stejlest på N-siden, og tager sig ud som 
en dæmning over det lave område, men det er en naturlig 
dannelse - sandrevle/strandvold. 

Undersøgt med jordbor af geolog Henrik Granat. 

842 I  Fine hulvejsspor.  

863 1104:7 89 Høj, én af "Ravnshøje". 1,0 x 13 m.  

Græsklædt, friholdt for træer. 

Fin tilstand som bevares. 

863 1104:8 88 Høj, én af "Ravnshøje". 3,5 x 20 m. Højfoden i NNØ en 
smule afskåret af vej. Flad topflade med bænk. 

Græsklædt i lysning. 

Tilstanden fin og bevares. 
Når bænken forgår, må den ikke erstattes af en ny. 
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867  90 I 1844 opdagede sognefoged Poul Vilsbøl 2 rækker af sten 
her, som ragede ovenud af sandet. Stenene blev fjernet og 
flere til. I alt 30 læs sten blev bjerget. 

I 1912 berettes: Rester af en helt bortgravet høj. I midten en 
dyb udgravning hvori der ses levninger af en helt forstyrret 
stenkiste som har ligget N-S 

Tilbage ses i dag, 2004, et hul 5 x 3 m stort orienteret  
NNV-SSØ, og 1,5 m dybt. I hullet ses i SSØ-enden en stor 
sten med en stålwire omkring og i NNV enden 2 sten, mindre 
end den første.  

Der er i sin til blevet fundet en flintekniv, og en grundig 
arkæologisk udgravning ville evt. kunne bringe mere til 
veje. 

Bevare derfor stedet som det er. 

869  23 Her blev i 1943 fredet en høj, ”Rosbjerg”, 1104:5, med 
følgende beskrivelse: Indtil 2 m høj, tværmål ubestemmelig. 
Øjensynlig velformet, med små gravninger hist og her. 
Græsklædt i plantage. 

Hvad der siden er sket fortaber sig. Hele bakketoppen er 
omgravet (grustag), og der er ingen høj at finde. Ej heller ved 
forrige besigtigelse i 1986 

Fredningen ophæves. 
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    SKOV NR. 52  

    HANSTHOLM VILDTRESERVAT  

1202 A  Gammelt ralleje. Der findes masser af rallejer, som ikke er registreret.  
Dette er blot et eksempel. 

1202 B  V for Gråbjerg, nær afd. 1203 skulle der findes nogle ruiner, 
formål ukendt. (2. verdenskrig) 

Ikke besigtiget. 

1203  C  Her skulle der findes nogle ruiner, formål ukendt.  
(2. verdenskrig) 

Ikke besigtiget. 

1204 D  Her skulle der findes nogle ruiner, formål ukendt.  
(2. verdenskrig) 

Ikke besigtiget. 

1204 E  Tomten efter Peter Overgårds gård. Betonfundament fra 
bygningerne ses tydeligt. 

I åbent græsningsareal. I hede. 

Tilstanden bevares. 

 

1204 F  Tomten efter Phillipsens gård. Bulet græsareal i ly af 
bakken. 

Græsklædt i hede. 

Tilstanden bevares. 
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1204 G  V for stedet hvor Phillipsens gårdtomt ligger, findes et 
kildevæld  med en vandflade, dog ikke i tørkeperioder, som 
er 5 x 5 m stor og ½ m dyb. 
Nær kilden har der ligget et brug, som for længst er nedlagt, 
og ikke længere lader sig identificere.  

I hede. 

 

1204 H  Tomten efter Frederik Christensens gård.  
Her ses fundament af 2 længer. 

Græsklædt i hede. 

Tilstanden bevares. 

 

1204 I  På toppen af skrænten skal der have været tyske lytteposter. 

I hede. 

Intet at se længere. Alt er formodentlig fjernet igen. 

1207/ 

1208 

J  Hen over S-enden af søen ”Sokland” findes en pælerække 
(?), formentlig blot hegnspæle fra før i tiden, hvor søen var 
tørlagt. 

Pælene ses kun ved ekstrem lavvande. 

som sagt er der formodentlig bare tale om alm. hegnspæle 
fra vore bedsteforældres langbrug. Men lad det nu blive 
konstateret først. 

1207 K  Distriktet oplyser, at der her skulle findes et kors på jorden. 
Det ses på et gammelt luftfoto. Alder og formål ukendt.  
Evt. et målepunkt. 

I hede.  

Ikke besigtiget. 

 

1208 L  Tomten efter  Christian Rasmussens gård. 

I græsareal. 

Intet at se. 
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1213 1104:6 91 Høj, ”Isbjerg”. Under en stor klit, 5,0 x 32 m findes en 
bronzealderhøj. Højens størrelse er umulig at angive, lige 
som de forrige beskrivelser fra 1912 og 1944 heller ikke 
angiver nogen størrelse p.g.a. det tilføgne sand.  
I midten af højen en stor sænkning, ca. 12 m i diameter og  
2 m dyb, i hvis bund der ses beton. Det er ved anlæggelsen af 
denne bunker, at der er blevet gjort fund, som viser at 
gravhøjen findes.  
På det højeste punkt i den S-ligste del af højen ses et  
G.I.-punkt. Op over højens S-side, en gangsti som har slidt 
sig grundigt ned i højen, der tillige er et formidabelt 
udsigtspunkt. 

Græs- og lyngklædt. I hede. 

Fredningen opretholdes. 

Tilstanden bevares. Men slidtagen op over højen skal 
udbedres med mellemrum. 

Overklitfoged Axel Rasmussen anmeldte i august 1944 det 
danske entreprenørfirma Hagelberg & Jespersen til 
Thisted politi, for at grave i den fredede høj. I 
Nationalmuseets  
1. afd., under journal 699/44, findes en del korrespondance 
om sagen.  
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1213 1104:33  Pinsebod. Cirkelformet anlæg, 6 m i ydre diameter. 
Anlægget består af 2 adskilte, cirkelformede grave eller 
grøfter, som er ca. 30 cm dybe i forhold til resten af anlægget, 
og det omgivne terræn. Endvidere består anlægget af 2 
jordbalke, hvoraf den yderste er en cirkel, der adskiller de 2 
grave/grøfter fra hinanden, og den inderste er rund, og er 
placeret i midten af anlægget. 
Den yderst grøft/grav er 40 cm bred. Man sidder på jorden 
udenfor, med benene/fødderne nede i graven. 
Jordbalken, der adskiller gravene, kaldes en - for også den 
sidder man på, med benene/fødderne i graven indenfor. 
Balken/bænken er 80 cm bred, og har i VSV af en smal 
gennemgravning, en indgang gennem bænken, til graven 
indenfor.  
Graven indenfor er 120 cm bred, og omslutter den runde balk 
i midten - kaldet et bord, for som sådan skal den anvendes. 
Den runde balk/bordet er 140 cm i diameter. 

Denne pinsebod har således plads til 2 rækker mennesker, 
rundt om bordet i midten. 

Græs- og lyngklædt. I hede. 

Pinseboden er fundet af skovløber Ole Olesen i 1989. 

Pinseboden var det sted hvor hyrdedrengene samledes til 
fest en gang om året. Ved den anledning var pinseboden 
omkranset af /pyntet op med nyudsprungne løvgrene.  

Der henvises til kronikken i SKALK nr. 4, årgang 1977. 

 

1213 1144:34  Brønd. Lysningen for oven omtrent 1 m, men brønden synes 
dog at være bredere længere nede. 1,5 m af brøndens dybde 
er synlig. Brønden er stensat, af alskens ukorente sten - kalk, 
flint, granit mellem hinanden, op til barnehovedstore i 
størrelsen. 

I åbent græsareal. 

Tilstanden bevares. Hegnet omkring brønden bør holdes 
ved lige, og evt. ved lejlighed flyttes lidt længere fra 
brønden. 

Brønden er hvad der er tilbage efter  
Poul Overgaard gård. 
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1213 1104:35  Pinsebod. Tager sig ud som et firkantet jorddige, 5 x 6 m i 
udstrækning, orienteret omtrent N-S, Ø-V, omkring hvilket 
der på ydersiden findes en 1 m bred rende. Renden er 30 cm 
dyb i forhold til det omgivne terræn, og diget er 60 cm højt i 
forhold til bunden af renden og i forhold til det 3 x 4 m store 
sænkede plateau i midten indenfor.  
Samlet udstrækning 7 x 8 m 

Græs- og lyngklædt. I hede. 

Tilstanden fin og bevares. 
Skovløber Svend Egon Odgaard viste mig stedet  
maj 2004. 

Se også teksten for 1104:33, med henvisningen til 
SKALK. 

1213  92 Et stort område hvor der er konstateret bopladser fra 
stenalderen. 

Henligger i hede. 

 

1216 M  Brønd. Helt tilkastet. 

I hede. 

Tilstanden bevares. 

1221 N  Tysk lyskaster.  
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    SKOV NR. 53  

    HANSTHOLM BYPLANTAGE  

905  11 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1913: På et fladt grønt sted i 
klitten ses små flade tuer. Kan være grave, dog næppe fra 
gammel tid. 

Intet at se. 

907  2 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1913: Ringe ujævn højning, 
højtomt. Der er fundet en mere end mandslang kiste af 
havsten, hvori et sværd, vidst nok af bronze. Sløjfet. 

Intet at se. 

907  3 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1913: Overpløjet høj ca. 2/3 m 
høj. Østre side sænket. 

Intet at se. 

907  4 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1913: Overpløjet høj, ca. ½ m 
høj. Der pløjes mod sten.  
Fund af stenkiste (1944) med armring ag bronze. 

Intet at se. 

907  5 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1913: overpløjet høj ca. ½ m høj. 
Heri er i 1890 fundet en mandslang stenkiste, hvori et sværd 
af bronze samt en lille lerkrukke. I S er fundet et lerkar med 
brændte ben. 

Intet at se. 

907  10 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1913: ringe højning. Der pløjes 
på en flad sten. 

Intet at se. 

907  13  Ifølge D.K.C.’s optegnelser, skulle der her være fundet en 
bronzealder grav, antagelig i en højtomt. (1939) 

Intet at se. 
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910  1 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, skulle en høj her være sløjfet af 
værnemagten. 

Intet at se. 

910  2 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1913: Rest af en afpløjet høj ud 
til den bratte brink. 
Sløjfet af værnemagten 1942 ved anlæggelse af 
befæstningsanlæg. Fund af 2 stenkister, den ene med lerkar.  

Intet at se. 

910  2A Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1944, fund af stenkister under 
flad mark. 

Intet at se. 

910  3 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1943, fund af skelletgrave af uvis 
alder. 

Intet at se. 

910  12 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, fund af skår som indikerer en 
boplads fra ældre jernalder. 

Intet at se. 

910  45 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1943: Overpløjet høj ødelage ved 
befæstningsarbejde. Fund af stenkister med bronzesværd. 

Intet at se. 
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    SKOV NR. 54   

    HANSTHOLM KYSTSKRÆNT  

921  50 Fund af hjortetaksøkse fra ældre stenalder (1984)  

921  56 Fund af hjortetaksøkse med skafthul, fra ældre stenalder. 
Fundet højt oppe på stranden mellem kalksten og kridt. 
(1996) 

 

 

    SKOV NR. 55   

    VIGSØ RALLEJER  

   Ingen synlige fortidsminder.   
 

    SKOV NR. 56 til 60 udgår   
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    SKOV NR. 61  

    VIGSØ OG BALLERUM PLANTAGE  

931  7 I 1943 blev der her fredet en høj - Fr. nr. 1005:5, 1,75 x 15 m 
stor.  
I materialet (udgivet i 1991) efter berejsningen i 1986, 
redegøres der for, at der i sin tid skulle være blevet anlagt en 
kanonstilling eller en bunker i højen, og at højens N-fod 
endvidere skulle være afkørt af skovvej.  
I juni 2003 og marts 2004 ser det ud som følger:  
Der hvor den fredede gravhøj er afsat på fredningskortet og 
på skovkortet, findes der ingen gravhøj at se i terrænet (hvad 
der heller ikke gjorde i 1986), og ej heller rester af nogen 
kanonstilling. Det, i 1991 beskrevne, er derfor formentligt det 
ene af 2 tyske anlæg, som ligger hhv. lidt mod NV for det 
afsatte sted, eller noget længere mod ØNØ. Begge steder 
ligger lige imidlertid lige N for skovvejen. Og er det et af 
disse steder der refereres til i 1991, så må det have været S-
foden, og ikke N-foden der var afkørt af skovvejen. 
Hvilke af stederne der er beskrevet i 1991 huskes ikke, men 
jeg tror det er stedet mod NV - men i øvrigt kan jeg da tage 
fuldstændig fejl.  
Min vurdering er, at ingen af anlæggene længere rummer 
nogen som helst rest af gravhøj tilbage, der er værd at bevare.

I hhv. gammel og ung nål. 

Fredningen ophæves. 
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931  8 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1912, en fuldstændig sløjfet høj 
hvori der er fandtes en stensat kiste. Bronzealder. 

Intet at se. 

931  9 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1912, en fuldstændig sløjfet høj 
hvori der er fandtes flere små firkantede stensætninger, hver 
indeholdende en urne. Yngre bronzealder. 

Intet at se. 

931  10 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1912, en ganske lav, overpløjet 
høj, 8 m i diameter. I den er fundet en firkantede stensætning 
med en urne. Yngre bronzealder. 

Intet at se. 
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    SKOV NR. 62   

    ØSTERILD PLANTAGE  

1051  23 Klit. Hvad der siden 1943 har været anset for en af Østerild 
Plantages smukke høj - 1106:1, 2,0 x 15 m stor - viser sig at 
være en klit. 

Græsklædt, firholdt for træer. I lysning i mellemaldrende 
granskov. 

Arkæologisk undersøgt sept. 2003.  

Fredningen af 1106:1 ophæves. 

Tilstanden bør bevares.  

1051 A  Fredningssten af beton. Opstillet på S-siden af den tidligere 
fredede gravhøj 1106:1. Stenen har en krone øverst, på den 
ene side men bærer ikke bogstaverne FM, for Fredet 
Mindesmærke, sådan som granitfredningsstenene gør.  

(Meget sjælden - en af de få jeg har set) 

Stenen bevares, og bør i sig selv betragtes som et fredet 
fortidsminde. 

1056  27 Klit. Hvad der siden 1943 har været anset for den smukkeste 
og mest regelmæssigt formet høj i Østerild Plantages 
- 1106:3, 2,2 x 16 m stor - viser sig at være en klit. 

Græsklædt, firholdt for træer. I lysning i mellemaldrende 
granskov. 

Arkæologisk undersøgt sept. 2003.  

Fredningenaf 1106:3 ophæves. 

Tilstanden bør bevares. 

1059 1106:4 25 Boplads under klit. Under en klit - i 1943 anset for at være 
en gravhøj, 1,5 x 14 m stor -  er der konstateret 
kulturlag/gruber. 

Græsklædt i stor lysning. 

Tilstanden bevares. 

Arkæologisk undersøgt sept. 2003.  

Fredningen opretholdes, men der er altså ikke tale om en 
gravhøj. 
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1059 1106:5 26 Boplads under klit. Under en klit - i 1943 anset for at være 
en gravhøj, 1,1 x 10 m stor -  er der konstateret 
kulturlag/bopladslag. 

Græsklædt i stor lysning. 

Tilstanden bevares. 

Arkæologisk undersøgt sept. 2003.  

Fredningen opretholdes, men der er altså ikke tale om en 
gravhøj. 

1067  28 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1912, skulle der her have ligget 
en gravhøj. Alt er nu væk efter grusgravning. 

 

1080 1106:6 30 Boplads under klit. Under en klit - i 1943 anset for at være 
en gravhøj, 2,2 x 15 m stor - er der konstateret 
kulturlag/bopladslag. 

Græsklædt i stor lysning. 

Tilstanden bevares. 

Arkæologisk undersøgt sept. 2003.  

Fredningen opretholdes, men der er altså ikke tale om en 
gravhøj. 

1080 1106:23 29 Boplads under klit. Under en klit - i 1987 anset for at være 
en gravhøj, 1,5 x 16 m stor - er der konstateret 
kulturlag/bopladslag. 

Græsklædt i stor lysning. 

Tilstanden bevares. 

Arkæologisk undersøgt sept. 2003.  

Fredningen opretholdes, men der er altså ikke tale om en 
gravhøj. 

1080  24 Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1912, en sløjfet høj. Intet at se. 

1080  39 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, er der her fundet 
køkkenmøddinger fra ældre stenalder. 

Intet at se. 

1081  31  Ifølge D.K.C.’s optegnelser 1912,  ”Gjærhøj” - en stor, 
kegleformet sandklit af betydelig højde, nu delvist tilplantet. 
På forskellige punkter nær toppen og ned ad siderne ses 
endnu resterne af fuldstændigt opgravede og ødelagte 
bopladser fra den ældre stenalder. 

Den beskrevne klit er umiskendelig og bør ligge hen i 
fred. 
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1083 B  Flot stor stenkiste under ”Gl. Vesløsvej”.   

1089 C  Et par vejspor.  

1095  34 Klit. Hvad der siden 1943 har været anset for at være en 
gravhøj - 1106:7, 1,5 x 10 m stor - viser sig at være en klit. 

Græsklædt, friholde for træer. 

Arkæologisk undersøgt sept. 2003.  

Fredningen af 1106:7 ophæves. 

1095 1106:8 32 Høj, "Tamhøj". 2,3 x 16 m. Svag sænkning i ØSØ-siden.  
N-siden noget stejl. Registreret 1943. 

Græsklædt i lysning. 

Arkæologisk undersøgt sept. 2003. Det er en gravhøj, med 
et lag flyvesand (ca. 1,2 m) her over. 

Tilstanden fin og bevares. 

1102 1106:24 42 Høj, "Farhøj". 2,0 x 20 m. Registreret 1987. 

Græsklædt i stor lysning. 

Fint. 
Tilstanden bevares. 

1109 D  Et par hulvejsspor i heden.  

1109  33 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, er der her gjort fund fra 
vikingetiden - Stigbøjle, trækøller, hesteknogler. 

Intet at se. 

 

 

    SKOV NR. 63 til 70 udgår.   

    SKOV NR. 71  

    KORSØ PLANTAGE  
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1226 A  Hustomt. Intet at se. 

1247  3 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en høj.  
Men næppe nogen høj tilbage. 

I ager. 

 

1247 B  Hustomt. Her har indtil for nylig ligget en gård.  

1248  11 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en høj. 
Ingen høj mere. Der skulle være en tysk bunker på stedet.  

I gammel nåleskov. 

 

1248  12 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en høj. 
Ingen høj mere.  
Men der ses en stor betonplade - tysk bunker - på stedet. 

I gammel nåleskov. 

 

1251 C  ”Tyskerpladsen”, med store og flere mindre bunkers, 
fundamenter og maskingeværstillinger. 

 

1253 1105:19 9 Høj. 1,1 x 11 m. I toppen et lille hul. 

Lyngklædt, med lidt pil. I hede. 

Tilstanden fin og bevares. 

1253 1105:20 10 Høj. 1,5 x 12 m. Et 3 x 3 x 1 m stort hul i toppen. I højsiden 
i NNØ, et 3 x 1,5 x 0,75 m stor hul. Hullet og rillet i 
højfoden, efter fjernelse af randsten. 

Lyngklædt med ligt pil. I hede. 

Slørende opvækst fjernes.  
Ellers OK 



FORTIDSMINDER OG  KULTURHISTORISKE SPOR PÅ THY  STATSSKOVDISTRIKT                                                           side 76 

Distriktet berejst forår 2003 og forår 2004.       Katalog udarbejdet november 2005.          Opdateret 30.maj 2006.   

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

 

1256 C  Hustomt. Her har indtil for nylig ligget en gård.  

1266 D  Hustomt. Intet at se. 
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    SKOV NR. 72  

    HJARDEMÅL PLANTAGE  

1140 A  Hustomt. Lidt fundament fra nedreven bygning. 

I græs. 

 

1163 B  Hustomt. Betonfundament fra nedreven bygning. 

I græs. 

 

1183 C  Hustomt. 

I græs. 
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    SKOV NR.73  

    MADSBØL PLANTAGE  

1197 A  Hustomt. Betonfundament fra en nedlagt beboelse. 

Ligger hen i græs, og der er indrettet primitiv lejerplads på 
steded. 

 

1212 B  Gårdtomt. Tomten af den nedlagte Blålumgård. 

Henligger i græs. 

 

 

 

    SKOV NR. 74 og 75  

    TØMMERBY KÆR  

1280 A  Hustomt.  

I græs. 

Intet at se. 

    AREALER VED SELBJERG VEJLE  

   Ingen synlige fortidsminder.  
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    SKOV NR.81  

    LILD PLANTAGE (VESTLIGE DEL)  

1302 A  Hustomt. Betonfundamenter af nedlagt bebyggelse. 

I græs. 

 

1318 1006:1  Mindesten. ”Græsbølstenen”. Natursten, 155 x 80 cm ved 
grunden, smallere op ad til og 160 cm høj. 
På siden som vender mod SSØ ses følgende inskription: 

MATR.NR. 82 LILD 
HER LAA             

SLÆGTSGÅRDEN 
GRÆSBØL 

FRA ARILDS TID TIL 1943 
HISTORISK ÅRBOG. THISTED AMT 1950 

I åbent græsareal. 

Tilstanden fin og bevares. 

1318 B  Hustomt. Rundt om ses betonfundamenter af den nedlagte 
Græsbølgård. 

I græs 

Tilstanden bevares. 

1320 C  Hustomt.  Ikke lokaliseret. Intet at se. 
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    SKOV NR. 82  

    LILD PLANTAGE (ØSTLIGE DEL)  

1355 A  Hustomt.  Intet at se. 

1368 B  Hustomt. Fundamentet ses tydeligt endnu.  Fundamentet ses tydeligt endnu. 

 

 
1365 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
1 - 16 

”Troldsting”. 

 
I D.K.C.’s optegnelser, står at læse, her dog kun i uddrag: 
Bulbjerg værkstedsplads fra stenalderen ligger ved og 
omkring det såkaldte ”Troldsting”, store rejste og liggende 
stene og navnlig ved en rundkreds af rejste stene omkring en 
større stående sten, og ned ad skråningen. ----- 
(Indberetning fra 1880) 

Fra en berejsning i 1914: 
På en bakketop næsten dækket af sten. Heraf strækker sig 
mod vest ned i dalen en række af 4 sten medens 2 andre sås 
nord for rækken, 1 syd for denne. ------- 
Troldsting, et stort areal af bakketerrænet bag om Bulbjerg, 
på hvilken findes bo- måltids- og værkstedspladser fra den 
yngre stenalder og bronzealderen, samt talrige større sten, 
rejste eller liggende i stensætninger. ----- 

FORTSÆTTER 

Flot hedeareal, som bør holdes åbent for det imponerende 
udsyns skyld. 

At der har boet mennesker siden stenalderen vidner 
adskillige fund om, ligesom Nationalmuseet udgravning i 
1913 af en boplads fra yngre bronzealder. 
Men at der er tale om rejste bautasten, mener ingen 
længere. Der er tale om sten som isen har efterladt. Men 
at stenene her og der synes at ligge i rækker eller samlet 
på anden vis, har naturligvis givet dog stof til undren. 

I sept. 2005 blev stenene indmålt med GPS, og undersøgt 
geologisk.  
Der henvises til Henrik J. Granat,  
Skov- og Naturstyrelsens rapport fra 2005.  
Endvidere henvises til skiltningen på stedet, udarbejdet af 
Museet for Thy og Vester Han herres, ved arkæolog Jens 
Henrik Bech.  
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1365 

 

1007:1-6 
samt 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1007:1, 2 
 
 

1007:3 
 

1007:4 
 
 
 

1007:5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 og 4 
 
 

5 
 

6 
 
 
 

7 

FORTSAT 

Efter Naturfredningsloven i 1937, hvorefter fortidsminder 
blev fredet, har sten og stenrækker fået fredningsnumre. 
Men da der aldrig har foreligget en præcis opmåling, og 
fordi der er flere sten på bakkedraget end beskrevet, og ikke 
alle berejsere har set helt de samme sten, er 
sammenkædningen mellem sb. numre og fredningsnumrene 
og de der til hørende beskrivelser, ikke helt i 
overensstemmelse med hinanden. 
Men vi vover pelsen, og her beskrives hvad der ses i dag: 
 
 
8 sten ses, fra og med den spidse, næsten ikke længere 
synlige sten på toppen, og ned over bakke, på en strækning 
af 120 m mod VNV.  

4 sten, hvoraf de tre ligger omtrent på række, VNV-ØSØ, 
og den fjerde ligger 14 m S for Ø-enden. 

4 sten. 3 store sten på overfladen og en mindre, fastsiddende 
i jorden. Den i jorden ligger længst mod Ø, og nogenlunde 
på række, Ø-V, med 2 af de andre sten. Lige S for den 
midterste sten i rækken, ligger den største af disse 4 sten. 

3 sten i en trekant, hvoraf den V-ligste også er en sagnsten, 
med navnet ”Larses Målekar” eller ”Larsens Muldkar”.  
 

FORTSÆTTER 

 

Selv om det ikke er bautastene, så er 
fortidsmindefredningen OK, idet de alle kan betragtes 
som sagnsten.  
I ”DANSKE KÆMPESTEN” står at læse: Store sten på 
Troldsting på Bulbjerg, hvor troldene iflg. sagnet holde 
ting, men tingfreden blev forstyrret, fordi to af de værste 
trolde kom op at slås, og de tildængede hinanden med 
store sten, som endnu ligger på stedet uden nogen som 
helst orden. I nogle af dem kan man godt se mærker af 
troldenes fingre. 
 
Passer ikke med den oprindelige beskrivelse, som 
omtaler flere sten. 
Henrik J. Granat: Sten nr. 24 - 31 

Henrik J. Granat: Sten nr. 20 - 23 
 

Passer ikke helt med tidligere beskrivelse. 
Henrik J. Granat: Sten nr. 16 - 19 
 
 

I ”DANSKE KÆMPESTEN” står at læse: I denne sten er 
en rund fordybning, hvori folk lægger muld. Når man i  
 

FORTSÆTTER 
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1365 

 

1007:5 
 
 
 
 
 
 

1007:6 
 
 

1007:29 

 

7 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

2 
 

FORTSAT 

”Larses Målekar” ligger helt ude på skrænten, og som 
nævnt, længst mod V, er 2,0 x 1,4 x 1,7 m stor. 
De 2 øvrige sten er knap så store, hhv. 1,4 x 0,9 x 0,8 og 1,2 
x 0,8 x 0,7 m og ligger hhv. 14 m ØSØ og 16 m ØNØ for 
denne. 
 
 

Samling af 5 sten.  4 mindre sten i en halvkreds, den vender 
mod N, og den 5 sten nogenlunde som ”centrum”.  
Stenene er fra 50 til 80 cm store. 

Større sten, 1,1 x 1,05 x 0,4 m stor, med flintafslag 
omkring. 

FORTSAT 

gamle dage skødede ejendom til en, tog man en håndfuld 
muld og kastede i skødet på den, som var køber. 
Meddeleren Lars A. Jespersen, Fjerritslev, mener, at der 
på Troldsting har været tingsted, og at stenen har været 
benyttet til mulden, som anvendtes ved sådanne 
lejligheder. 
Henrik J. Granat: Sten nr. 12 - 14 

Henrik J. Granat: Sten nr. 8 - 11 
 
 

Henrik J. Granat: Sten nr. 22 

1365  1, 8,  
10-16 

Øvrige sb. numre på Troldsting, omtales hos DKC som 
løsfund, bopladser og skaldynger fra Stenalder eller  
yngre bronzealder. 

 

1365  29 Fund af fladehugget skiveøkse, evt. boplads.  

1371 C  Hustomt.  Intet at se. 

1375 D  Hustomt. Lidt fundament ses. 

I hede 

 

1378 E  Hustomt.  Intet at se. 



FORTIDSMINDER OG  KULTURHISTORISKE SPOR PÅ THY  STATSSKOVDISTRIKT                                                           side 83 

Distriktet berejst forår 2003 og forår 2004.       Katalog udarbejdet november 2005.          Opdateret 30.maj 2006.   

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

 

1383 1007:30  Skesten. Groft udkløvet sten, 35 x 28 cm ved grunden  
og 90 cm høj. På siden som vender mod S ses indhugget: 

Vuust 
 

Opstillet i grøftekant. 

Tilstanden fin og bevares.  
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    SKOV NR. 83  

    VESTER THORUP PLANTAGE  

   Fra skellet mellem afd. 1474 og afd. 1479, strækker der sig 
en dyb tankgrav hele vejen mod N gennem plantagen til 
nær høj 1007:14, hvor graven drejer mod VNV, for at ende 
ude ved afd. 1401/1404. 

I området indenfor, mest N og V for ”Tinghøj” findes 
adskillige bunkers, lyskastere og skydestillinger. 

Ikke besigtiget, men markeret med grønne prikker på 
skovkortet. 
 
 

Markeret på skovkortet med grønne prikker uden 
identifikationsnumre. 

1406 1007:9 35 Høj. 1,1 x 15 m. FM-sten i højsiden i NNØ. Lidt bunker af 
flyvesand på højen i S og SV. 

Græsklædt i hedeområde. 

Tilstanden fin og bevares. 

1406 1007:10 34 Høj. 2,6 x 28 m. Top noget ujævn og afgravet. Ø-siden 
ujævn af flyvesand som medvirker til at sløre højens form. 
Et GI-punkt af granit på højen - 27 x 27 cm i fladen og 60 
cm højt. 2 randsten ses. 1 i S og 1 i V. Formentlig er flere 
begravet under sandet. 

Græs- og lyngklædt. I åbent hedeområde. 

Tilstanden fin og bevares. 
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1406  36 Høj, tidligere 1007:8, 0,9 x 8 m stor. Ikke fundet ved forrige 
berejsning, og ej heller ved denne. 

Formentlig bortgravet i forbindelse med bunkersanlæg  
under 2. vk. 

Fredningen aflyses. 

1407 1007:11 37 "Tinghøj", rund naturlig bakkeknold. Ca. 70 m i 
dismeter og 6½ m høj. Herpå flere sten langs foden og op 
over toppen, sten, som næppe er bautasten, men i lighed 
med stenene på ”Troldsting” blot er sten, som er efterladt af 
isen.  
Men stedet skal fortsat betragtes som en stor fredet høj med 
bautastene på. 
På højsiden i NNØ står en FM-sten. 

Græs- og lyngklædt. I hede. 

Bevoksningen bør ikke skjule stenene. 

1406 
1407 
1409 
1410 

 40 

(27 - 33) 

Hele dette område er udpeget i forbindelse med en 
landsdækkende udpegning af kulturarvsarealer. 
Lokaliteterne omfatter en række bopladser fra såvel ældre 
som yngre stenalder og bronzealderen. Bopladserne er alle 
registreret ved opsamling af flint. Ingen af lokaliteterne er 
blevet undersøgt. 

Kulturarvsarealet sb. 40 omfatter sb. numrene 27 - 33, 
foruden de fredede fortidsminder inden for området. 

1409 1007:12 26 Høj. 1,6 x 15 m. En enkelt randsten i NV.  
FM-sten i højens Ø-fod. 

En enkelt fyr på toppen, og ellers græs- og mosklædt i stor 
lysning. I ung nåleskov. 

Tilstanden fin og bevares. 
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1411 1007:37 22 Høj. D.v.s. en ½ høj. 1,1 x 11 m, idet dog den V-lige 
halvdel er bortgravet. Ø-lig højfod en smule forgravet. 

Græsklædt med enkelte nyplantede og selvsåede sitka.  
I ung sitkabevoksning. 

Alle træer på højen og 2 m zonen omkring fjernes.  
Ellers OK, tilstanden bevares. 

1414 1007:14 23 Høj. 1,5 x 14 m.  

Græsklædt i åben klithede. 

Tilstanden fin og bevares. 

1415 A  ”Valbjerg”, hustomt.  Intet at se. 

1418 1007:15 14 Høj. "Grønhøj", 1,5 x 19 m. Noget ujævn i overfladen, og 
med en 2 m bred, 5 m lang og ½ m dyb sænkning fra midten 
af højen og ned over V-siden. FM-sten i højens Ø-fod. 

Græs- og lyngklædt, friholdt for træer.  
I ung ædelgranbevoksning. 

Lidt mere plads omkring højen ville være godt. 
Ellers OK. 

 

1418 1007:16 13 Høj. 1,1 x 15 m. FM-sten i højens V-side. 

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel nåleskov. 

Flot. Tilstanden bevares. 

1418 B  ”Storesten”. Stenen - en så kaldt granitledeblok - blev 
frigravet i 1962. Granittens sammensætning viser at stenen 
kommer fra Ålandsøerne, og den er ført hertil at isen. 
Stenen er 11 kubikmeter stor og vejer 33 tons. Det mørke 
jordlag, ½ til 1 m under den nuværende overflade, viser den 
gamle overflade fra før sandflugten. Stenen er frigravet med 
til ca. 2 m under den nuværende overflade. 

I lysning. I gammel sitkabevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 
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1441 1008:16  Mindesten. Natursten, 105 x 45 cm ved grunden og 115 cm 
høj. På stenens flade side som vender mod V, ses indhugget:

Minde 
om 

Grundlæggeren af V. Thorup Plantage 
Klitplantør 

Jens Brüel og Hustru 
--------- 

Virked her 1890 - 1904 
------------ 

Rejst af deres børn 

Stenen er nedstøbt i beton.  

Opstillet ved skovvej. I gammel granskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

1450 C  Skydevold og markeringsgrav af beton foran. 
Markeringsgraven er ca. 12 m lang, 1,5 m bred og 2 m høj, 
orienteret omtrent Ø-V. Det hele dækket af sand på 
forsiden/N-siden, og beliggende for foden af høj skrænt. 

Græsklædt med lidt træer. I gammel nåleskov. 

 

1455 
1456 
1463 
1464 

D  ”Gammel Kongevej”. Den gamle vej mellem Ålborg og 
Thisted forløber her, langs S-skellet at plantagen. 
Mon ikke også at Ø-enden, benævnt ”Gl. Tørvevej”, er en 
del af kongevejen. Det tror vi på. 

Vejstrøget skal bevares. 
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1464 E  Hustomt. Tomten ses dog ikke, men bevoksning af syren og 
tjørn rundt i skellet viser stedet. 

Tilstanden bevares. 

1467  12 Iflg. D.K.C.’s optegnelser, skulle der her være en lav, 
uregelmæssig tvivlsom høj. 

Intet at se. Helt bortpløjet i ager. 

1470 1007:22 15 Høj. 1,0 x 11 m. FM-sten i højens V-fod. 

Græsklædt i stor lysning. I gammel sitkabevoksning. 

Flot. Tilstanden bevares. 
Plejes sammen med de øvrige 3 høje i gruppen. 

1470 1007:23 16 Høj. 0,3 x 10 m. Særdeles udflydende. 

Græsklædt i stor lysning. I gammel sitkabevoksning. 

Flot. Tilstanden bevares. 
Plejes sammen med de øvrige 3 høje i gruppen. 

1470 1007:24 17 Høj. 1,4 x 13 m. Et 2 x 5 x 0,5 m stort hul hen over højen 
fra NØ til SV. 

Græsklædt i stor lysning. I gammel sitkabevoksning. 

Flot. Tilstanden bevares. 
Plejes sammen med de øvrige 3 høje i gruppen. 

1470 1007:25 18 Høj. 0,4 x 13 m. FM-sten i højens V-fod. 

Græsklædt i stor lysning. I gammel sitkabevoksning. 

Flot. Tilstanden bevares. 
Plejes sammen med de øvrige 3 høje i gruppen. 

1470 F  ”Grå Sten”. Ledeblok af granit. 130 x 90 x 70 cm stor. 
Nogen har indhugget initialerne NJE, samt tallet 14 i stenen. 

I rabatten ud mod skovvej. 

Tilstanden fin og bevares. 

1475 G  Skydevold. Ca. 30 m lang, orienteret NØ-SV, 4 m bred  
og 2 m høj, med en grav på begge sider. 

Græsklædt med en del skovfyr. I tilsvarende bevoksning. 

Tilstanden bevares. 
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1477 1007:13 24 Høj. 1,2 x 14 m. Noget bulet og ujævn i overfladen.  
FM-sten i højens V-fod. 

Lyngklædt i lysning i ung nåleskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

1477 1007:38 25 Høj. 1,3 x 14 m. Lav udflydende sænkning i top.  
Højen noget udflydende mod S. 

Bevokset med mellemaldrende skovfyr og omorika.  
I tilsvarende bevoksning. 

Høj og omgivelser ryddes helt for træer. 
Ellers OK. 

1479 1007:19 21 Høj. 1,0 x 11 m. Stor sænkning midt i højen og meget ujævn 
overflade. Rundt om højen en rille efter bortgravede 
randsten. 

Helt overgroet af ung contortafyr i tilsvarende bevoksning. 

Hele højen, samt 2 m uden for rillen ryddes for træer og 
opvækst. 

1479 1007:20 20 Stenrække. 70 m lang. Mange sten må være fjernet, og kun 
8 sten er synlige nu.  
Orienteret NNV-SSØ. Der står en FM-sten i begge ender. 

Henligger i lyng, friholdt for træer.  
I ung contortabevoksning. 

Anlægget skal holdes synligt. 

1479 1007:21 19 Høj. 3,5 m høj. Næsten tildækket af klit, så udstrækningen 
ikke kan måles. I Ø-siden/foden, et 2 x 4 x 0,75 m stort hul. 

Tilplantet med contortafyr i tilsvarende bevoksning. 

Højen/klitten ryddes for træer. 
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    SKOV NR. 84  

    AGGERSBORG  

1490 1208:9  Aggersborg Voldsted. Cirkelformet borganlæg/kaserne fra 
vikingetiden. Opført år 980. Selve pladsen inden for volden 
er 240 m i diameter, og har rummet i alt 48 store huse, 
samlet i 12 karreer. Rundt om pladsen, en rekonstrueret 
vold, 1 til 2 m høj og 13 m bred. Foran volden er ca. 7 m 
bredt areal. Yderst en rekonstruerede spidsgrav, 4 m bred og 
½ m dyb. Anlæggets samlede udstrækning er 288 m. 

Græsklædt. I ager. 

Tilstanden fin og bevares. 

 

 

 

 

 

   SKOV 85 til 89 d.  
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    SKOV NR. 90  

    KOLLERUP PLANTAGE.  

1504 1009:171 18 Høj, "Søbakshøj". 1,8 x 15 m. I toppen en 2 m bred 
og ½ m dyb kløft som går ud gennem højens Ø-side.  
En sti op over højens VSV-side. 

Græs- og lyngklæde, med en del enebær. I klithede. 

Slidskader på højen udbedres med mellemrum. 
Enebærbuskene bør holdes i ave. 
Ellers OK. 

1504 1009:172 21 Jættestuekammer. Kammeret er orienteret NNØ-SSV.  
Den NNØ-lige del er intakt, men 7 bæresten og 2 dæksten.  
Af den SSV-lige del findes yderlig 3 bæresten i V-siden. 
I SØ ligger en stor sten - formentlig en dæksten. 
FM-sten ved kammeret. 

I klithede. 

Tilstanden fin og bevares. 

1504 1009:208 20 Jættestuekammer. Tilbage ses 2 bæresten i V og 1 i NV, 
formentlig den NV-lige del af kammeret. 3, noget 
indskredne sten hører formentlig kammerets SØ-lige del til. 
Gang i Ø, og af den ses 2 sten i S-siden. 1 randsten i Ø. 

I klithede. 

Tilstanden fin og bevares. 

1512  27 D.K.C.’s oplyser, at der på ”Toppen” er fundet flintafslag og 
flintesager. 

Intet at se. 
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1518 A 

B 

 Matkant sten, 180 x 120 x 140 cm stor. 

Matkant sten, 200 x 110 x 130 cm stor. 

 

1531  114 D.K.C.’s oplyser, at der på Skurrebakken, når sandet blæser 
af, findes flintafslag og spydspidser af flint. 

Intet at se. 

1531  115 Her skulle findes en stensætning fra oldtiden. Intet at se. 

1532  116 Også her (som ven sb. 114) findes flintsager. Intet at se. 

1530 
1537 

C  Hulvejsspor.  

1538 
1539 

  3 markante steder er blevet arkæologisk undersøgt 13.10.04. 
Der er tale om klitter og ikke gravhøje. 
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    SKOV NR. 91  

    SVINKLØV PLANTAGE  

1607 A  Jorddige med udvendig grøft omkring ”Æblehave”.  

1624 B  Fik oplyst, men fik dem ikke vist, at der her for foden af 
skrænten, skulle være køkkenmøddinger/skaldynger fra 
ertebøllekulturen. 

Forekomsten er ikke registreret hos D.K.C.’s optegnelser, 
De som kender til stedet bør anmelde fundet til  
Ålborg Historiske Museum. 

1632  34 Her har den fredede høj 1009:108, 4,0 x 24 m stor, været 
registreret. Højen blev ikke lokaliseret ved sidste berejsning 
for ca. 15 år siden, og ej heller ved denne lejlighed. 

Fredningen aflyses. 

1643 C  Jorddige omkring ”Mariehus”.  

1644 1009:228  Mindesten. Natursten, 60 x 45 cm i fladen og 60 cm høj. 
På siden mod VNV ses indhugget følgende: 

KLITPLANTØR 

J. P. F. BANG 

Stenen er nedstøbt i beton 

Tilstanden fin og bevares, men sørg for at ingen 
vegetation dækker for stenen. 

1644 D  "Olavs Kilde". På skrænten, i en 8 x 8 m stor ”gryde”, siver 
vandet ud. der er intet anlæg omkring kildevældet. 

Bør holden åbent og synligt. 
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1647 1009:103 40b Høj. 1,5 x 15 m. I toppen et 3 x 2 x 0,8 m stort hul.  
VNV-siden beskadiget af en stor vindfælde. 

Græsklædt, friholdt for træer.  
I mellemaldrende sitkabevoksning. 

OK. Tilstanden bevares. 

1648 1009:105 39 Høj. 2,0 x 13 m. Spor over S-lige højfod. Lidt ujævn 
overflade efter tidligere stormfaldsskader. 

Græsklædt, friholdt for træer.  
I mellemaldrende sitkabevoksning. 

Sporet lægges 2 m uden for højen. 
Ellers helt fint. Tilstanden bevares. 

1648 1009:106 38 Høj, "Knæhøj". Tidligere også benævnt ”Knaghøj”. 
3,5 x 28 m. Hele vejen rundt i højens fod ses en grøft efter 
fjernede randsten. Fra SV og fra ØSØ, en sti op over højen 
med slid til følge. Højens kuplede form noget spoleret af 
diverse afgravninger og formentlig også af tilføget sand.  

Delvis græsklædt, men stærkt bevokset med ene, ung 
ædelgran, birk og 2 meget store ædelgraner. I blandet skov. 

Hele højen og de nærmeste omgivelser ryddes for træer. 
Slidtagen på stien udbedres med mellemrum. 
Ellers OK. 

1650  40 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, et løsfund fra jernalderen.  

1651 E  Lille firkantet jorddige/kålgårdsdige, 12 x 12 m stort. Den unge sitkabevoksning ryddes. 

1651 F  En stor højlignende klit er blevet undersøgt.  
Det er ikke en gravhøj. 
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1653 1009:107 37a Høj. 0,5 x 11 m. Rundt om højfoden en grøft efter fjernede 
randsten. I midten af højen et stort hul og beskadigelser efter 
gammelt stormfald. Store dele af højens midte bortgravet. 

Græsklædt med en del ung sitka m.v. I ung sitkabevoksning. 

Høj og omgivelser ryddes helt for træer.  
Højen restaureres evt. 

1653 1009:154 37 Høj. 0,6 x 9 m. Ujævn overflade og med en stor indgravning 
i højens SØ-side. 

Græsklædt, bevokset med selvsået birk og tilplantet med 
nobilis. I ung nobilisbevoksning. 

Høj og omgivelser ryddes for træer.  
Højen restaureres evt. 

1653  36 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, rester af en høj, der har 
indeholdt 3 stenkister, eller rester deraf. 
På D.K.C.’s kort ses stedet markeret i afd. 1653, lidt Ø for 
”Hundegabet”. Men skovens folk oplyse, at der på det sted 
jeg nu har markeret på skovkortet som sb. 36, bliver pløjet 
sten op.  
Jeg antager derfor, at det er her sb. 36 skal ligge, uden at 
stedet dog kunne udpeges helt præcist. 

I ung nobilisbevoksning. 

Ikke lokaliseret. 

1653 G  Lille lergrav, benævnt ”Hundegabet”.  

1654 1009:104 40a Høj. 2,5 x 21 m. Stor grøft omkring højen, efter fjernelse af 
randsten. Bred flad sænkning i midten og ned over Ø-lig 
højside. En enkelt skade efter vindfælde i ØNØ. 

Græsklædt, friholdt for træer. Omgivet af ung nåleskov. 

Gammel kvas på og omkring højen fjernes, og 
kvasdyngerne V for højen ryddes af vejen. 
Ellers helt fint. Tilstanden bevares. 



FORTIDSMINDER OG  KULTURHISTORISKE SPOR PÅ THY  STATSSKOVDISTRIKT                                                           side 96 

Distriktet berejst forår 2003 og forår 2004.       Katalog udarbejdet november 2005.          Opdateret 30.maj 2006.   

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

 

1654 1009:214 117 Høj. 2,0 x 1,5 m. Stort krater i toppen, helt til bunden, med 
åbning mod Ø. I krateret ses i midten en 2 x 2 m stor 
stenbunke, som dækker over et stenkammer. 
Rundt om højen en grøft efter fjernede randsten. 

Græs- og lyngklædt, friholdt for træer.  
I mellemaldrende sitkabevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

1656 1009:155 35 Høj. 1,5 x 14 m. I toppen en 1 m bred og ½ m dyb 
afgravning ned over siden i Ø. En del hovedstore sten ligger 
på højen, og stammer formentlig fra afgravningen.  
S-siden/foden noget stejlt afgravet, og det ser ud som om der 
her er blevet fjernet randsten. 

Græs- og mosklædt, med et par træer. 
I mellemaldrende bøgeskov. 

Gammel kvas fjernes fra højen. Træer på højen stammes 
op. Højen bør restaureres. 

 

1662 1009:229  Kreaturfold. Cirkelformet jorddige, 20 m i ydre diameter. 
Diget er 2,5 m bredt og 0,75 m højt, afbrudt af en åbning  
i SSV. I NNV-delen af diget findes mindre beskadigelser 
efter kørsel. 

Græsklædt, friholdt for træer 

Begyndende opvækst af birk, pil, mv holdes nede. 
Ellers flot. Tilstanden bevares. 

1661 H  Et sted i afdelingen skulle der gemme sig en skelsten. Stenen blev ikke fundet. 

1662 I  Et par klitter er blevet undersøgt. Det er ikke gravhøje.  
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    SKOV NR. 92  

    FOSDAL PLANTAGE  

1701 1009:20 9 Høj. 3,5 x 23 m. Lille sænkning i top. FM-sten i højens  
N-side. En afgravning af højfoden i V. 

Græsklædt. I ager. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

1710 A  Stor stenblok, 120 x 170 x 80 cm, som udgør vel det kvarte 
og højst to tredjedele af den oprindelige sten. Resten er 
kløvet fra og fjernet. Hen over den største klævflade ses  
8 kilemærker, hvori der i den ene stadig sidder 
metalpakninger. 

I mellemaldrende ædelgran. 

 

1710 B  Distriktet oplyser at der her skulle ligge en gammel 
skydebane med en jordvold som kuglefang. 

Trods eftersøgning blev stedet ikke lokaliseret. 

1710  71 Iflg. D.K.C.’s optegnelser, en højtomt i hede. Ikke lokaliseret. 

1715 1009:134 72 Høj. 1,6 x 11 m. Lille hulning i toppen. Langs hele V-foden, 
og på en kortere strækning i NNØ er randstenene blevet 
gravet bort. En enkelt randsten ses i NØ (og der er flere i 
jorden). 

Græsklædt i lysning. I gammel måleskov. 

Hullet i toppen kan fyldes op. Gammelt kvas fjernes. 
Ellers fint plejet. tilstanden bevares. 
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1715 1009:135 73 Høj. "Gravenhøj". 4,5 x 28 m. En 3 m bred, 9 m lang og  
½ m dyb sænkning ned over Ø-siden.  
FM-sten på højens N-side. 

Græsklædt med lidt buske. I lysning i gammel nåleskov. 

Slørende opvækst på højen og langs højfoden fjernes. 
Lidt mere plads omkring højen vil være godt.  
Ellers helt fint. Tilstanden bevares. 

1715 1009:136 74 Høj. 3,2 x 17 m. N-siden noget stejl. FM-sten på S-siden. 

Græsklædt i lysning. I gammel nåleskov. 

Lidt mere plads omkring højen ville pynte. 
Men flot. Tilstanden bevares. 

1716 1009:137 75 Høj. 3,0 x 22 m. En grøft hele vejen rundt om højen efter 
bortgravede randsten. FM-sten i N-siden. Lidt beskadigelse  
i højsiden i Ø. 

Græsklædt i lysning. I gammel sitkabevoksning. 

Opstamning af træerne omkring højen vil gavne indsynet 
Ellers flot. Tilstanden bevares. 

1716 1009:216 76 Høj. 0,4 x 8 m. En enkelt randsten i S. Noget medtaget af 
køreskader. 

Græsklædt friholdt for træer. I gammel sitkabevoksning. 

Gammelt kvad fjernes. Lidt flere træer omkring højen 
fældes, så der bliver plads. Højen bør afmærkes så ingen 
mere kommer til at køre på højen. 

1717 1009:139 80 Høj. 0,8 x 10 m.  

Græsklædt, friholdt for træer.  
I nyplantet bøge/ædelgrankultur. 

Bevoksning tyndes kraftigt. 

1718 1009:138 77 Høj. 2,0 x 16 m. Lille hul i top. FM-sten på højens V-side. 
En svag sænkning rundt langs højfoden, som dog næppe 
skyldes art randstenene er blevet gravet bort. 

Græs- og lyngklædt med lidt enebærbuske. I lysning 
omgivet af mellemaldrende bøge. I gammel granskov. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 
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1718 1009:140 78 Høj. 1,6 x 15 m. N-lig højfod og -side afpløjet for mange år 
siden. En 4 x 4 x ½ m stor sænkning i top og Ø-side. 

Græsklædt i stor lysning. I ung nobilisbevoksning. 

Flot.  
Tilstanden bevares. 

1718 1009:141 79 Høj. 0,6 x 10 m.  

Græs- og lyngklædt i stor lysning. I ung nåleskov. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

1720 1009:142 81 Høj. 2,7 x 20 m. FM-sten i højens S-side. 

Græs- og lyngklædt i stor lysning. I gammel nåleskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

1720 1009:143 82 Høj. 1,4 x 16 m. I top og N-side et 2 x 4 x ½ m stort hul. 

Græs- og lyngklædt i stor lysning. I gammel nåleskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

1722 1009:212 81 S Bautasten, "Den grå sten". En rejst sten, 1,7 x 1,3 m ved 
grunden og 1,6 m høj, hvis front synes at vende mod SØ. 
2 m SV herfor, står en FM-sten. 
Stenen udgør, sammen med 1009:217, SSØ-enden af en  
70 m lang stenrække, som forløber herfra og op imod høj 
1009:142. Stenrækken består nu mest af huller efter 
bortgravede sten, toppen af mindre sten og bortsprængte 
sten. Endestenen i NNV, i skovvejen, lige S for høj 
1009:142, er således en ganske stor, men bortsprængt sten, 
som lige ses i jordoverfladen. 

Græs- og lyngklædt. I gammel nåleskov. 

Tilstanden fin og bevares. 
Bautastenene og stenrækken skal stedse holdes synlige 
og tilgængelige. 



FORTIDSMINDER OG  KULTURHISTORISKE SPOR PÅ THY  STATSSKOVDISTRIKT                                                           side 100 

Distriktet berejst forår 2003 og forår 2004.       Katalog udarbejdet november 2005.          Opdateret 30.maj 2006.   

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

 

1722 1009:217 116 Bautasten. En rejst sten, 0,9 x 0,6 m ved grunden  
og 0,6 m høj. 
Se teksten ved 1009:212 

Græs- og lyngklædt. I gammel nåleskov. 

Se ovenfor under 1009:212 

1727 1009:168 94 Høj. 1,8 x 14 m. Et 3 x 3 x 1,5 m stort hos i højens midte. 
ØSØ-siden noget forgravet, og med spor efter fjernede 
randsten. 

Græs- og lyngklædt i stor lysning.  
I mellemaldrende ædelgranbevoksning.  

Fin tilstand som bevares. 

1727 1009:169 95 Høj. 1,0 x 12 m. Stærkt forgravet. Rævegrave i højen. 

Lyngklædt i stor lysning.  
I mellemaldrende ædelgranbevoksning. 

Tilstanden bevares. 

1727 1009:170 96 Høj. 1,5 x 12 m. Stærkt forgravet. 

Græsklædt i lysning. I gammel skovfyrbevoksning. 

Tilstanden bevares. 

1729 1009:153 83 Høj. 0,7 x 8 m. Et 1,5 x 1,5 x 0,3 m stort hul i toppen.  
Spor over højens S-fod. 

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel nåleskov. 

Sporet skal lægges helt uden om højen.  
Lidt mere plads langs højens Ø-side ville være godt. 
Ellers flot. Tilstanden bevares. 

1729 1009:223  Høj. 0,3 x 7 m. En randsten i Ø og en i NNV.  
Noget ujævn i overfladen og V-foden beskadiget. 

S-lig halvdel i nåleskov og N-lig halvdel i brandbælte. 

Holdes fri for træer og markeres i brøndbæltet, så den 
ikke bliver pløjet i stykker. 
Ellers OK. 
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1731 1009:48  Jernalderagre. Fredet hedeareal med jernalderagre, 
markeret at 4 FM-sten i hjørnerne. 

Arealet med agre er imidlertid betydelig større og rækker 
ind i afd. 1730 , 1732 0g 1733. 

Det fredede areal henligger i hede, og resten  
i gammel nåle- og løvskov. 

Flot plejet. Tilstanden bevares. 
 

Arealet uden for det fredede stykke bør måles ordentligt 
op, og samtlige agre bør med tiden henligge som åbent 
hede. 

1732 1009:47 93 Høj. 2,0 x 12 m. Lille hulning i toppen. 

Græs- og lyngklædt i lysning. I gammel nåleskov. 

Gammelt kvas ryddes. 
Ellers fint. Tilstanden bevares. 

1732 1009:224  Røse. 0,6 x 11 m på bakketop. ujævn overflade og forgravet 
i hele S-siden. I SV en del løse sten, som stammer fra røsen. 

Træbevokset i gammel tsugabevoksning. 

Gammel kvas fjernes. Træerne fjernes efterhånden. 
Stenene kan lægges i lavningen i røsen og tildækkes med 
jord. 
Ellers OK. 

1734  95 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, skulle der her ligger en 
overpløjet høj. 

Ikke lokaliseret. 

1736 1009:8 64 Høj. 0, 6 x 9 m. S-lig højfod afskåret af spor. 

Græsklædt, friholdt for træer, men helt overgroet med 
hindbær. I ung bøgekultur. 

Sporet lægges længere uden om højen. 
Slørende opvækst holdes nede så højen kan ses. 
Ellers OK. 
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1736 1009:9 65 Høj, "Markedshøj". 3,5 x 20 m. FM-sten i højens V-side, 
og bag stenen en rævegrav. På toppen en 3 x 2 x ½ m stor 
afgravning ud gennem siden i Ø. Jorden fra hullet ligger ned 
ad Ø-siden. 

Græs- og lyngklædt i stor lysning ved landevejen. Omgivet 
af mellemaldrende bøgeskov. 

Eksemplarisk plejet.  
Tilstanden bevares. 

1737 1009:218  Høj. 0,6 x 9 m. En randsten ses i SSØ. Lav sænkning i top. 

Træbevokset. I gammel ædelgranskov. 

Kvas ryddes. Træer på og omkring højen fældes. 
Ellers OK. 

1739 1009:133 62 Høj. 1,2 x 10 m. Et 2,5 x 1 x 0,75 m stort hul i toppen. 
Huller rundt i højfoden efter fjernede randsten,  
mest i V-siden. 

Græs- og blåbærklædt. I stort hedeområde. 

Hullet i toppen bør fyldes op. Lidt bævreasp holdes nede. 
Ellers flot. Tilstanden bevares.  

1740 1009:7 11 Høj. 2,0 x 15 m. Et 2 x 2 x ½ m stort hul i toppen.  

Græs- og lyngklædt. I stort hedeområde. 

Flot.  
Tilstanden bevares. 

1740 1009:219  Høj. 0,6 x 9 m. 

Lyngklædt. I stort hedeområde. 

Flot.  
Tilstanden bevares. 

1743 1009:18 47 Høj. 3,2 x 18 m. FM-sten i S-siden. 

Græs- lyng og blåbærklædt i lysning ud mod vej.  
I bøgebevoksning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 
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1743 1009:19 46 Høj. 3,8 x 21 m. FM-sten nær højfoden i S. 

Græs- og blåbærklædt i stor lysning. I gammel bøgeskov.  

Flot. 
Tilstanden bevares. 

1744 1009:21 10 Høj. 2,5 x 15 m. Lille sænkning i top.  
Et 3 x 3 x ½ m stort hul i siden i NØ.  
Et noget hul mindre i N.  
Rævegrave i Ø-siden. 

Græsklædt i stor lysning. I gammel nåle/bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares- 

1746 1009:22 45 Høj. 4,2 x 25 m. FM-sten (fredet 1878) i N-siden af højen. 

Græsklædt i stor lysning. 

Flot. Tilstanden bevares. 
Højgruppen 1009:22 - 25 plejes som en samlet helhed. 

1746 1009:23 44 Høj. 1,6 x 10 m. FM-sten på højens N-side. 

Græsklædt i stor lysning. 

Flot. Tilstanden bevares. 
Højgruppen 1009:22 - 25 plejes som en samlet helhed. 

1746 1009:24 43 Høj. 2,0 x 14 m. FM-sten på højens N-side. 

Græsklædt i stor lysning. 

Flot. Tilstanden bevares. 
Højgruppen 1009:22 - 25 plejes som en samlet helhed. 

1746 1009:25 42 Høj. 3,0 x 15 m. Et 2,5 x 2 x ½ m stort hul i toppen.  
FM-sten i højens N-side. 

Græsklædt i stor lysning. 

Flot. Tilstanden bevares. 
Højgruppen 1009:22 - 25 plejes som en samlet helhed. 

1747 1009:11 52 Høj. 1,5 x11 m. FM-sten i højens NV-side. 

Græsklædt, friholdt for træer ud mod vej.  
I gammel ædelgranbevoksning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 
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1747 1009:12 51 Høj. 1,1 x 9 m. FM-sten i højens NV-side. 

Mosklædt, friholdt for træer. I gammel ædelgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

1747 1009:13 55 Høj. 1,6 x 11 m. FM-sten i højens NV-side. 

Græs- og lyngklædt i lysning ud mod vej.  
I gammel ædelgranbevoksning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

1747 1009:17 48 Høj. 3,3 x 20 m. Lav sænkning i top. Et 2 x 2 x ½ m stort 
hul i SØ-fod. FM-sten i højens N-side.  

Græsklædt i stor lysning. I gammel nobilisbevoksning. 

Fint. 
tilstanden bevares. 

1748 1009:10 53 Høj. 1,1 x 8 m. FM-sten i højens N-side. 

Græsklædt, friholdt for træer ud mod vej.  
I gammel ædelgranbevoksning. 

Flot. 
Tilstanden bevares. 

1748 1009:220  Høj. 1,3 x 9 m. Et 2 x 1 x ½ m stort hul i toppen.  
Rævegrave i højen. 

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel nobilisbevoksning. 

Hul i top fylden op. gammelt kvads ryddes fra højen. 
Ellers OK. Tilstanden bevares. 

1750 1009:14 54 Høj. 1,6 x 12 m. Et 2 x 2 x ½ m stort krater i toppen. 
FM-sten i NV-højside. Højfoden i V afskåret af spor. 

Græs- og blåbærklædt i lysning ud til spor.  
I mellemaldrende ædelgranbevoksning. 

Sporet lægges længere uden om højen. 
Ellers flot. Tilstanden bevares. 
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1750 1009:15 49 Høj. 1,5 x 10 m. Højfoden i V noget trykket af spor. Store 
dele af højens SV-side bortgravet. Spor efter bortgravede 
randsten i S-foden. 

Græs- og blåbærklædt i lysning ud mod spor. 
I mellemaldrende nobilisbevoksning.  

Sporet rykkes helt uden om højen. 
Ellers OK. Tilstanden bevares. 

1750 1009:16 50 Høj. 2,0 x 11 m. Lille hul i top. FM-sten i højens NV-side. 
Noget stejle sider og grøft omkring højen efter bortgravede 
randsten. 

Græs- og blåbærklædt i lysning. I nåleskov. 

Fint.  
Tilstanden bevares. 

1750 K  Hustomt. Gammel plantørbolig.  

1751 1009:27 41 Høj. 1,8 x 11 m. Svag sænkning i top og ud mod Ø.  
FM-sten (fredet 1878) på højens NV-side. 

Blåbærklædt i lysning. I ung nordmannsgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

1752  96 Ifølge D.K.C.’s optegnelser er der her gjort et depotfund 
bestående af 2 økser, samt flintafslag. 

Det oplyses endvidere at fundet er gjort i nærheden af en 
stor sten. Se ”Offerstenen”,  ”D”, afd. 1754. 

 

1752 C  Sten. 105 x 70 x 40 cm stor. Stenen har en lys farve. 

Denne sten ligger lige så tæt på depotfundet, sb. 96, som 
”Offerstenen”, men det er den anden sten der har fået navn. 

Løs sten i vejsiden. 
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1754 D  ”Offersten”. 90 x 70 x 60 cm stor. Stenen har en brun farve. 

Navnet referere til fundet af de 2 flintøkser sb. 96. 

Løs sten i vejsiden.  

1756 1009:31 38 Høj. 1,1 x 9 m. Lille hul i top. FM-sten på højens Ø-side. 

Græsklædt i stort åbent område. 

Flot. tilstanden bevares. 

Højen plejes som og sammen med de øvrige høje i 
gruppen: 1009:31 - 34 i afd. 1756,  
samt - 1009:28 - 30 og 1009:103A i afd. 1757.  

1756 1009:32 39 Høj. 3,4 x 19 m. FM-sten på højens Ø-side. Et 2 x 1 x ½ m 
stort hul i toppen. Flad afgravning af højens V-side. 

Græs- og blåbærklædt i stort åbent område. 

Flot. tilstanden bevares. 

Højen plejes som og sammen med de øvrige høje i 
gruppen: 1009:31 - 34 i afd. 1756,  
samt - 1009:28 - 30 og 1009:103A i afd. 1757.  

1756 1009:33 56 Høj. 2,7 x 19 m. FM-sten i højens Ø-side. V-siden har en 
gammel, nu tilgroet erosions-/kreaturskade, men en ½ m høj 
brink og manglende højfyld ned over siden.  

Græs- og blåbærklædt i stort åbent område. 

Flot. tilstanden bevares, men skaden bør udbedres. 

Højen plejes som og sammen med de øvrige høje i 
gruppen: 1009:31 - 34 i afd. 1756,  
samt - 1009:28 - 30 og 1009:103A i afd. 1757.  

1756 1009:34 40 Høj. 1,4 x 12 m. Lille krater i top. 

Græs- og blåbærklædt i stort åbent område. 

Flot. tilstanden bevares. 

Højen plejes som og sammen med de øvrige høje i 
gruppen: 1009:31 - 34 i afd. 1756,  
samt - 1009:28 - 30 og 1009:103A i afd. 1757.  

1757 1009:28 35 Høj. 3,5 x 20 m. Et 5 x 5 x 1 m stort krater i top med åbning 
ud mod SØ. FM-sten i højens Ø-side. 

Græsklædt i stort åbent område. 

Flot. tilstanden bevares. 

Højen plejes som og sammen med de øvrige høje i 
gruppen: 1009:31 - 34 i afd. 1756,  
samt - 1009:28 - 30 og 1009:103A i afd. 1757.  
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1757 1009:29 36 Høj. 3,7 x 19 m. FM-sten i Ø-siden. Et 3 m bredt og ½ m 
dybt skår ned over højsiden i SSV. 

Græs-, lyng- og blåbærklædt i stort åbent område. 

Flot. tilstanden bevares. 

Højen plejes som og sammen med de øvrige høje i 
gruppen: 1009:31 - 34 i afd. 1756,  
samt - 1009:28 - 30 og 1009:103A i afd. 1757.  

1757 1009:30 37 Høj. 1,9 x 13 m. FM-sten i Ø-siden. 

Græs-, lyng- og blåbærklædt i stort åbent område. 

Flot. tilstanden bevares. 

Højen plejes som og sammen med de øvrige høje i 
gruppen: 1009:31 - 34 i afd. 1756,  
samt - 1009:28 - 30 og 1009:103A i afd. 1757.  

1757 1009:103A 34 Høj. "Lerup Baunehøj”. 3,5 x 23 m. Flad topflade, 6 m i 
diameter. Midt på toppen er et 2 x 2 m stort betonfundament 
garvet ned, oven på hvilken der er opmuret et  
90 x 90 x 155 cm pille - et geodætisk målepunkt. 

Græsklædt i stort åbent område. 

Flot. tilstanden bevares. 

Højen plejes som og sammen med de øvrige høje i 
gruppen: 1009:31 - 34 i afd. 1756,  
samt - 1009:28 - 30 og 1009:103A i afd. 1757.  
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1757 1009:225 og 
225A 

 Ledstolpesten. 2 ledstolpesten af granit, med inskription. 

1009:225 - den sydligste:  
Groft udkløvet, 36 x 36 cm i fladen og 180 cm høj. På siden 
mod Ø, øverst oppe, i en 24 x 19 cm stor forsænkning, er 
indhugget bogstaverne 
                                        S og L  
oven i hinanden. 

1009:225A - den nordligste: 
Groft udkløvet, 35 x 35 cm i fladen og 175 cm høj. På siden 
mod Ø, øverst oppe i en 24 x 19 cm stor forsænkning er 
indhugget årstallet           1911 
”S” og ”L” står for Severin Løstrup, som ejede et nu 
nedrevet sommerhus, på marken V herfor. Stenene markerer 
adgangsvejen til huset. 

Tilstanden fin og bevares. 

1757 E  Hustomt. Severin Løstrups sommerhus. 

I åbent græsareal. 

 

1759 1009:38 33a Høj. 1,0 x 10 m. Højen ligger i skel, med størstedelen inde 
hos naboen. 

Helt overgroet. I blandet skov. 

Holdes helt ryddet for træer - også helst naboens del. 
Ellers OK. 
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1759 1009:39 30 Høj. 3,5 x 15 m. Et 3 x 3 x 0,8 m stort hul i toppen.  
FM-sten i højens S-side.  

Lyng- og blåbærklædt, men meget overgroet med eg og pil.  
I hede. 

Ryddes helt for slørende opvækst. 
Ellers OK. 

1759 1009:40 29 Høj. 3,5 x 18 m. Stor afgravning af Ø-siden. Kløft ned over 
højsiden i VNV. FM-sten på højens S-side. 

Blåbærklædt og temmelig overgroet med eg, birk, bævreasp 
mv. I hede. 

Ryddes helt for slørende opvækst. 
Ellers OK. 

1759 1009:41 28 Høj. 2,5 x 16 m. Større hul i toppen, med kløft ned over 
højsiden i S. FM-sten på højens S-side. 

Blåbærklædt, og godt tilgroet med eg, birk, bævreasp mv. 
I overdrev. 

Højen holdes helt ryddet for slørende opvækst 
Ellers flot. 

1759 1009:42 27 Høj. 1,2 x 9 m. Lille hul i toppen.  
FM-sten i højens NV-side. 

Stor plet med bar jord, men ellers græsklædt. I overdrev. 

De bare jordpletter repareres med græstørv. Højens 
hegnes fra i perioder, så kreaturskader undgås. 
Ellers OK. 

1759 1009:43 26 Høj. 1,4 x 10 m. FM-sten i højens NV-side. 

Græsklædt. I overdrev. 

Slidtage omkring FM-stenen repareres med grus og 
græstørv. Højens hegnes fra i perioder, så kreaturskader 
undgås. 
Ellers OK. 

1759 1009:44 25 Høj. 1,4 x 11 m. Mindre hul i top og afgravninger i højens 
NØ-side. FM-sten i højens NV-side. 

Lidt bare jordpletter men ellers græsklædt. I overdrev. 

De bare pletter repareres med græstørv. Højens hegnes  
fra i perioder, så kreaturskader undgås. Gyvel og enebær 
ryddes. 
Ellers OK. 
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1759 1009:46 59 Høj. "Skolemesterhøj", 4,0 x 20 m. Et 3 x 3 x ½ m dybt 
hul i toppen. Et skeldige op over højen i NNV til toppen og 
ned igen mod ØSØ. Yderligere beskrivelse ikke mulig p.g.a. 
bevoksning. 

Helt og aldeles overgroet med gyvel. 

Højen skal holdes ryddet. Højen ligger i skelhjørne, og 
kun den V-lige 1/4 af højen tilhører os. Men plej den som 
om hele højen var vores. 

Al gyvel og anden slørende opvækst fjernes. Højen bør 
ligge hen med græs eller lyng. 

1759  57 Iflg. D.K.C.’s optegnelser, skulle der findes en høj. Ikke lokaliseret, intet at se. 

1760 F  Fin , N-S gående hulvej. 

I græsningsareal. 

Tilstanden bevares. 

1760 G  Midt på græsmarken, et 30 x 30 m stort plateau, med 
afgravninger og påfyldninger, som kunne indikere, at der 
tidligere har ligget en bygning på stedet. 
Historien går på at her skulle have ligget et kapel, knyttet til 
”Vor Frues Kilde”. Men det er rent gætteri, får jeg at vide. 

På åben græsareal. 

Tilstanden bevares. 

1762 1009:6 2 Høj. 1,8 x 12 m. SSV-foden stejlt afgravet ved skovvej. 
Højen ligger i skel til naboen. 

Temmelig overgroet. I gammel blandet skov. 

Alt andet end 2 gamle ege ryddes, så højen kan ses.  
Ellers OK. 

1762 H  Lille stump hulvej NV for høj 1009:6  
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1765 I  ”Vor Frues Kilde”. I Svanes bor om danske helligkilder, 
står kilden omtalt som et kraftigt væld, der udspringer under 
en stor kroget, gammel eg i skråningens V-side, og løber 
ned gennem den smukke og ejendommelige Fosdal. 

Helt sådan ser det ikke ud i dag, hvor vandet synes at 
komme til overfladen lidt højere oppe i dalen. 

Men under egen, hvor kilden skulle have udsprunget, er der 
opsat en mindesten. Stenen er skænket af en Christian 
Nygård, og rejst af ”Historisk Samfund for Hjørring Amt” i 
1936. 

Mindesten. Vandsleben natursten, 95 x 30 cm ved grunden, 
nærmest trekantet af form og  85 cm høj. 
På siden som vender mod Ø er indhugget følgende: 

VOR FRUES 
KILDE 

Herunder bogstaverne        H og S     er flettet sammen, 
oven i hinanden og står for Historisk Samfund. 

Stenen er opstillet på et fundament af hånd- til hovedstore 
sten. 

I gammel løvskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

1765 J  Hustomt. Intet at se. 
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    SKOV NR. 93  

    SLETTESTRAND  

   Ingen synlige fortidsminder.  

 

    SKOV NR. 94  

    LANGDAL PLANTAGE  

1874 1009:77 9 Høj. 3,0 x 20 m. Noget ujævn i formen - formentlig delvis 
tilføget med sand. Store dele af SV-siden afgravet. 

Græsklædt i stor lysning. Omgivet at mellemaldrende 
nåleskov. 

Tilstanden bevares. 

1874  10 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en høj. Ikke lokaliseret. 

1875   Det oplyses at der i afdelingen skulle findes agersystemer. Har ikke selv kunnet få øje på dem - MEN vil gerne have 
dem forevist. 
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1875 1009:226 13 Høj(tomt). 1,0 x 13 m. En smule afskåret af skovvej i Ø. 
Hele den N-lige højfod er klart defineret, hvorimod den  
S-lige del noget udflydende, idet det meste af højfylden 
mangler. I midten en 2,5 x 1,5 x 0,5 m stor nedgravning.  
I Ø-siden en bunke jord, som stammer fra nedgravningen. 

Mosklædt og træbevokset. I gammel ædelgranbevoksning. 

Bør ryddes for gammel kvas og for bevoksningen. 
Ellers OK. 

1876 1009:76 18 Høj. 1,6 x 14 m. En lille flad afgravning på Ø-siden. 

Mosklædt, næsten friholdt for træer.  
I gammel ædelgranbevoksning. 

Træer i højfoden fældes for at forebygge 
stormfaldsskader. 
Ellers helt fint. 

1880 1009:215  Høj. 1,1 x 13 m. Noget ujævn overflade. 

Tilplantet med 20-årige rødgran i tilsvarende bevoksning. 

Høj og nærmeste omgivelser ryddes helt. 
Ellers OK. 
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1880  21 Omtrent der hvor høj 1009:215 nu er afsat, er sb. 21 
markeret på D.K.C.’s kort. Sb. 21 omtales som en 4½ fod 
høj, på enden rejst sten af bautastenlignende karakter.  
Stenen blev senere (ca. 1939) flyttet til nær villa - d.v.s til 
nær skovridergården ”Langdal”. 
Fra nu afgåede skovrider Hans Boglykke har jeg de 
oplysninger jeg her gengiver. 

Langdal Plantage var i privat eje fra 1930 til 1964. Ejeren 
var en hr. Frederik Winther, som ved salget af skoven i 1964 
efterlod sig en lille bog med optegnelser af, hvad der var 
plantet hvor og hvornår, men også en række andre 
oplysninger og iagttagelser, knyttet til skoven. Blandt andet 
følgende om bautastenen sb.21, som allerede var blevet 
flyttet, da han overtog ejendommen. At den var flyttet slutter 
jeg af, hvad Frederik Winther skriver om stenens placering 
Ø for Telefonvej - se efterfølgende. 

Her er historien: 

Frederik Winther beretter: Hjørring Amt har ladet indhugge 
følgende inskription i den gamle bautasten der står et stykke 
inde i skove i Ø-siden af Telefonvej:  

”Langdal Plantage paabegyndte plantet 1901 af 
Hjørring Amtsraad” 

Herunder har Nørgaard og jeg ladet hugge: 
 

                                                                  FORTSÆTTER 1 

1 FORTSAT 

”Aar 1930 overgaaet i privat Eje og paabegyndt 
Underplantet” 

(”Nørgaard” er F. Winthers svoger, Jacob Nørgaard, 
proprietær på Aggersborggård, som i begyndelsen var medejer 
af plantagen.) 

Frederik Winther skriver videre:  
Om den gl. Bautasten, af Egnens Beboere kaldet 
”Knibstenen” har afdøde Skovrider Bruun fra Hurup 
fortalt mig, at det skulle være en Bautasten fra Oldtiden, 
under saadanne skulle være nedlagt Vaaben. Overtroen 
siger, at den, som fjerner Sten og Vaaben, gaar det ilde. 
Måske - og vel meget sansynligt, derfor - er denne Sten 
blevet staaende gennem Tiderne. 
Min egen Teori om Navnet ”Knibstenen” er den, ar 
Stenen staar omtrent ved det højeste Sted på den gl. 
Sandvej, der tidligere førte umiddelbart forbi mit Hus - 
de gamle Vejspor staar endnu - og naar Hestene trak 
vognen opad, kneb det for dem at tage det sidste lille 
Stykke af den meget lange Bakke Vejen fulgte. 

I ”Han Herred bogen 2002” findes en artikel af Bent 
Rolighed. Af den fremgår det at stenen tillige skulle være 
en sagnsten, om hvilken det fortaltes at den vendte sig 
når den snusede nybagt brød. 
 

                                                               FORTSÆTTER 2 
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(1878)  21 2 FORTSAT 

På de første skovkort over Langdal Plantag, er der markeret 
en ”Mindesten” lige VSV for skovridergården. Det var 
stenen. Ved forrige berejsning i 1986 fandt vi den 
naturligvis ikke, for da var den allerede gået til.  
Hans Boglykke er hovedperson i sidste del af stenens 
historie og her er hans beretning: 

Stenen var blevet synlig for skovens publikum efter den i 
1982-83 foretagne omlægning af adgangsvejen (Telefonvej, 
nu Per Baks Vej). Jeg fik derfor medio 1980’erne den tanke, 
at der under de to øvrige inskriptioner burde indhugges 
nogle få ord om skovens overgang til offentlig eje. Der var 
nogen, men ikke megen plads. Jeg tilkaldte den lokale 
stenhugger fra Fjerritslev, og han vurderede, at det var 
muligt at placere en ganske kort inskription under den 
nederste. Jeg tror vi aftalte ”STATSSKOV 1964”. (Nej der 
var ikke plads til noget med ”Skov- og Naturstyrelsen” og 
den var da heller ikke opfundet på den tid). 
Vi aftalte, at han ville tage fat på arbejdet inden længe. Der 
gik nu, så vidt jeg husker , nogen tid hvor jeg ventede at se 
en gæv stenhugger dukke op med hammer og mejsel. 
Det havde sikkert været det bedste, men desværre var vor 
stenhugger fra en moderne virksomhed. Så han sendte i 
stedet en lastbil der skulle fragte stenen til hans værksted i 
Fjerritslev, hvor den skulle bearbejdes med moderne 
elværktøj, korrekt belysning, udsugning o.s.v. 

                                                                   FORTSÆTTER 3 

3 FORTSAT 

Bilen var udstyret med kran, som skulle løfte  stenen ved 
hjælp af seler, som blev slået omkring den. Jeg 
overværede selv læsningen, hvor der desværre skete det, 
at stenen, straks den blev løftet, gik i to stykker, delt af en 
diagonal revne. Det var umiddelbart en slem nedtur, men 
stenhuggeren bedyrede at han kunne sætte stenen 
sammen igen, og lave den aftalte inskription. Jeg besøgte 
ham senere på værkstedet, hvor vi så på sagerne, og 
aftalte, at han skulle gøre forsøget. Jeg var ærlig talt 
skeptisk, men der var lige som ikke rigtig nogen vej 
tilbage. Det gik åbenbart - jeg fik ikke detaljerne - som 
det ud fra de eksisterende revner i stenen kunne se ud til, 
at det ville gå, at stenen gik helt i stykker. 
Vi fik aldrig nogen regning, men altså heller ikke vor sten 
igen. 

Det var historien om ”Knibstenen”. tilbage står, at jeg - 
overtro in mente - har gået og ventet på at noget 
væmmeligt skulle overgå stenhuggeren fordi han havde 
fjernet stenen. Men det var naturligvis forgæves, fordi det 
jo ifølge Nationalmuseets sognebeskrivelse skulle være 
Frederik Winther, der har flyttet stenen. 

Heri tager Hans Boglykke nok fejl. Jeg tror det er 
Hjørring Amtsråd, der i forbindelse med inskriptionen, 
flyttede stenen til nær skovridergården. Om det er gået 
dem ilde, skal jeg ikke kunne udtale mig om.  
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1881 1009:79 11 Høj. 4,5 x 25 m. FM-sten i højens N-side. Sænkning i 
toppen, 4 m i diameter og 1 m dyb. 

Lyng- og blåbærklædt i stor lysning. 

De 4 høje i afdelingen plejes som en helhed. 
Flot. Tilstanden bevares. 

1881 1009:80 12 Høj. 5,0 x 25 m. FM-sten i Ø-delen af toppen og i SØ-delen 
et lille GI-punkt. Midt på toppen en flagstangsholder, dog 
uden flagstang. 

Græs- lyng- og blåbærklædt i stor lysning.  
I mellemaldrende skovfyrbevoksning. 

De 4 høje i afdelingen plejes som en helhed. 
Flagstangsholderen bør nok skaffes af vejen. 
Flot. Tilstanden bevares. 
Og al skov, som forhindre udsigt i alle retninger fra 
toppen af denne høj, bør fældes 

1881 1009:81 16 Høj. 3,0 x 16 m. Lav sænkning i top. FM-sten i højens  
V-side. 

Græs- lyng- og blåbærklædt i stor lysning.  
I mellemaldrende skovfyrbevoksning. 

De 4 høje i afdelingen plejes som en helhed. 
Flot. tilstanden bevares. 

1881 1009:82 17 Høj. 3,5 x 21 m. Sænkning i toppen, 4 m i diameter  
og 1 m dyb. FM-sten i højens S-side.  

Græs- lyng- og blåbærklædt i stor lysning.  
I mellemaldrende skovfyrbevoksning. 

De 4 høje i afdelingen plejes som en helhed. 
Flot. Tilstanden bevares. 

1881 1009:83 20 Høj. 2,5 x 16 m. Noget ujævn i overfladen hist og her.  
ØSØ-siden en smule afgravet. Spor efter fjernede randsten.  

Græsklædt i lysning. I hhv. ung eg og skovfyr. 

Lidt mere plads omkring højen, og lysning ud mod vejen, 
ville være godt. 
Ellers helt fint. 
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1882 1009:78 7 Høj. 2,5 x 15 m. Noget ujævn i top og sider og med en stor 
afgravning af ØSØ-siden. 

Lyng- og blåbærklædt i lysning ud til 2 spor. 
I mellemaldrende nåleskov. 

Tilstanden OK og bevares. 

1882 1009:227 8 Høj. 0,6 x 8 x 5 m, idet den NØ-lige del er bortskåret af 
skovspor. 

Græsklædt, bevokset med mellemaldrende fyr, i tilsvarende 
bevoksning. 

Kvas og træer på og omkring højen fjernes. 
Ellers OK. 

1889  45 Ifølge D.K.C.’s optegnelser, en jernalderboplads fra ældre 
jernalder.  
For få år siden blev der foretaget stor undersøgelser og 
udgravning på pladsen. Arealet er opkøbt for at bevare 
bopladserne. 

Marken skal ligge hen som græsareal. 
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   SKOV 95 udgår.  

 

    SKOV NR. 96  

    HINGELBJERG  

1915 1009:180 14 Høj. 1,7 x 14 m. I toppen en flad sænkning, 3 m i diameter 
og 0,5 m dyb. Et sogneskeldige løber op over højen,  
NNV-SSØ, og den V-lige del ligger uden for vort areal. 

Helt overgroet med hindbær og enebærbuske, men friholdt 
for træer. I mellemaldrende skov af bør og nål. 

Plej den som om hele højen var vores.  
Ryddes for kvas og opvækst. 
Ellers OK. 

1915 1009:230  Vejskelsten. Groft udkløvet sten, 45 x 34 cm ved grunden 
og 85 cm høj, med spids top. På fladen mod VNV ses 
følgende inskription: 

Kollerup 
Veifkiel 
4619 al 

Stenen står i vejrabatten, i sogneskellet mellem Kollerup og 
Hjortdal sogn. 

Tilstanden fin og bevares. 

Om stenen står på kommunens vejareal eller på vores 
grund, skal jeg lade være usagt. Men behandel den som 
om det var vores. 

Konservator ved Nationalmuseet i Bredde kontaktede 
mig 21.08.92 og oplyste mig om stenens tilstedeværelse. 
Den var blevet gravet frem et sted i en grøft og flyttet 
hertil - hvorfra og hvornår vides ikke. Men her hvor den 
nu står, er altså ikke stenens rette plads, og stenen har 
næppe noget med sogneskellet at gøre. 
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    SKOV NR. 97  

    HINGENBJERG MOSE  

   Ingen synlige fortidsminder.  

 

 

 

 

    SKOV NR. 98  

    HUSBY HOLE  

   Ingen synlige fortidsminder.  
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    SKOV NR. 99  

    BREDKÆR PLANTAGE  

   Ingen synlige fortidsminder.  

    SKOV NR. 100  

    EGEBJERG  

1950 1009:71 84 Høj. 1,8 x 10 m. Lille sænkning i top.  
FM-sten på højsiden.  

Lyngklædt. I åbent hedeområde. 

En del bævreasp er ved at snige sig ind på arealet 
omkring højen. Bævreaspen bør holdes nede. 
Ellers fin tilstand som bevares. 
 

1950 1009:72 85 Høj, "Egebjerg". 3,2 x 20 m. På toppen et GI-punkt.  
FM-sten på højens S-side.  

Lyngklædt, med lidt egekrat i NØ-lig højside.  
I åbent hedeområde 

Smuk velbevaret høj.  
Egene bør dog fjernes fra høj og omgivelser. 
Ellers fin tilstand som bevares. 

1950 1009:73 86 Høj. 2,8 x 20 m. I toppen et 3 x 3 x 1 m stort hul med 
åbning i højsiden i Ø. FM-sten i højens S-side. 

Lyngklædt med opvækst af lidt eg, røn og enebær.  
I åbent hedeområde. 

Smuk velbevaret høj.  
Træerne på og omkring højen holdes nede. 
Ellers fin tilstand som bevares. 
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	Øvrige sb. numre på Troldsting, omtales hos DKC som løsfund, bopladser og skaldynger fra Stenalder eller  yngre bronzealder.
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	2
	F


	Fund af fladehugget skiveøkse, evt. boplads.
	1
	C
	H
	I
	1
	D
	H
	I
	1
	E
	H
	I
	1
	1
	S
	V
	Vuust

	O
	T
	 
	 






	 SKOV NR. 83
	 
	 VESTER THORUP PLANTAGE
	F
	I
	I
	M
	1
	1
	3
	H
	G
	T
	1
	1
	3
	H
	G
	T
	1
	3
	H
	F
	F
	1
	1
	3
	"
	G
	B
	1
	4
	(
	H
	K
	1
	1
	2
	H
	E
	T
	1
	1
	2
	H
	G
	A
	1
	1
	2
	H
	G
	T
	1
	A
	”
	I
	1
	1
	1
	H
	G
	L
	1
	1
	1
	H
	G
	F
	1
	B
	”
	I
	T
	1
	1
	M
	S
	O
	T
	1
	C
	S
	G
	1
	D
	”
	V
	1
	E
	H
	T
	1
	1
	I
	I
	1
	1
	1
	H
	G
	F
	1
	1
	1
	H
	G
	F
	1
	1
	1
	H
	G
	F
	1
	1
	1
	H
	G
	F
	1
	F
	”
	I
	T
	1
	G
	S
	G
	T
	1
	1
	2
	H
	L
	T
	1
	1
	2
	H
	B
	H
	1
	1
	2
	H
	H
	H
	1
	1
	2
	S
	H
	A
	1
	1
	1
	H
	T
	H
	 
	 


	 SKOV NR. 84
	 
	 AGGERSBORG
	1
	1
	A
	G
	T
	S


	SKOV 85 til 89 d.
	 
	 

	 SKOV NR. 90
	 
	 KOLLERUP PLANTAGE.
	1
	1
	1
	H
	G
	S
	1
	1
	2
	J
	I
	T
	1
	1
	2
	J
	I
	T
	1
	2
	D
	I
	1
	A
	B
	M
	M
	1
	1
	D
	I
	1
	1
	H
	I
	1
	1
	O
	I
	1
	C
	H
	1
	3
	 
	 


	 SKOV NR. 91
	 
	 SVINKLØV PLANTAGE
	1
	A
	J
	1
	B
	F
	F
	1
	3
	H
	F
	1
	C
	J
	1
	1
	M
	K
	J
	S
	T
	1
	D
	"
	B
	1
	1
	4
	H
	G
	O
	1
	1
	3
	H
	G
	S
	1
	1
	3
	H
	D
	H
	1
	4
	I
	1
	E
	L
	D
	1
	F
	E
	1
	1
	3
	H
	G
	H
	1
	1
	3
	H
	G
	H
	1
	3
	I
	I
	I
	1
	G
	L


	 SKOV NR. 92
	 FOSDAL PLANTAGE

	 SKOV NR. 93
	 SLETTESTRAND

	 SKOV NR. 94
	 LANGDAL PLANTAGE

	SKOV 95 udgår.
	 SKOV NR. 96
	 HINGELBJERG

	 SKOV NR. 97
	 HINGENBJERG MOSE

	 SKOV NR. 98
	 HUSBY HOLE

	 SKOV NR. 99
	 BREDKÆR PLANTAGE

	 SKOV NR. 100
	 EGEBJERG


