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Besigtigelse d. 15-03-2006 af to formodede gravhøje i Enemærket, skovafsnit 403. Matrikel 2
Hellestrup Hgd., Kirke-Flinterup.
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Resumé:
To gravhøje registreret i nyplantet egeskov på areal, der ikke synes at have været opdyrket i
historisk tid.

De to høje set fra syd, fotograferet stående på ”Storkevej”.
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Årsag og evt. sagshistorie:
Ved passage i forbindelse med registrering syd for (SVM01010) blev højene set og derfor indmålt
og hurtigt/ekstensivt dokumenteret.
Deltager(e):
Undertegnede.
Lokalisering og topografi
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Placering af højene med skønnet diameter oprettet ud fra indmålte centrumpunkter.
Høj 1 til venstre/vest (indmålt som WPT 010) og høj 2 til højre, øst ((indmålt som WPT 011 jf. kort
under afsnittet Indmåling). Baggrundskort ”Topografisk matrikelkort” (aktuelt: 21-03-2006), ©
KMS.
Højene ligger lokalt højt med vid udsigt mod sydvest og vest samt mod nordvest – der synes også
forholdsvis god sigt mod sydøst og øst, men det er ikke at bedømme ved besigtigelsen.
Arealet ligger med nyplantet eg på tidligere granplantning med en del vindfælder. Der ses på arealet
en del jordfaste, større sten der tyder på at det ikke har været ryddet til dyrkning i historisk tid. Der
kunne ikke ses spor efter fx højryggede agre, men rodvælterne gør ikke betragtningsforholdene alt
for gode.
I den nærmeste omegn ses ikke lignende højninger af ”naturlignende” art, hvorfor det skønnes at
disse høje er menneskeskabte
Indmåling
Centrum af højene er indmålt med håndholdt GPS; koordinater er indlæst i WGS84 og med KMS
konverteringsprogram MIFtrans konverteret til System 34Sjælland samt til UTM Z32, ED50 med
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en usikkerhed på ca. 7 meter og formentlig ikke bruges som udgangspunkt for tinglysning og
lignende juridisk bindende arbejde.
Centrumkoordinater i UTM Z32, ED50:
Høj
WPT
UTM_X
UTM_Y
1
010
664152.97 6155329.7
2
011
664189.92 6155332.68
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Indmålte punkter og omkredse. Baggrundskort KMS kort 1:25.000. © KMS.
Beskrivelser
Høj 1
(010 på kort). Vestlige høj.
Højen fremstår ca. 1 meter høj og ca. 12 meter i diameter. Der ses mulige randsten langs SV- og Vfod. Enkelte sten synlige på overfladen, der desuden har en enkelt større, synlig sten lidt vest for
centrum.

Høj 1 fra SV
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Høj 2
(011 på kort). Østlige høj.
Højen fremstår ca. 0,75 meter høj og 8-10 meter i diameter. Der kunne ikke ses spor af randsten og
kun få sten på toppen.

Høj 2 fra vest.

Høj 2 fra vest stående på høj 1.

Vurdering og evt. fremtidige tiltag
Højene bør registreres som fredede fortidsminder og evt. detaildokumenteres forud herfor.
En egeskov, som her er plantet skønnes ikke at udgøre en væsentlig trussel for fortidsminderne, hvis
maskinel bearbejdning undgås.
Sorø d. 21-03-2006

Hugo Hvid Sørensen
Fotoliste
Film
Opt Type
Tekst
nr
01012D 1 Digital De to høje set fra syd stående på "Storkevej".
01012D 2 Digital Den østlige høj, Høj 2, set fra syd stående på "Storkevej".
01012D 3 Digital Den vestlige høj, Høj 1, set fra syd stående på "Storkevej".
01012D 4 Digital Den vestlige høj, Høj 1, set fra sydvest (stående på en rodvælter). Større
sten og de mulige randsten skimtes.
01012D 5 Digital Den vestlige høj, Høj 1, set fra nordøst.
01012D 6 Digital Den østlige høj (Høj 2), set fra vest
01012D 7 Digital Den østlige høj (Høj 2), set fra vest, stående på vestlige høj
01012D 8 Digital Den vestlige høj, Høj 1, set fra øst, stående på østlige høj, udsynet mod
vest skimtes gennem bøgetræerne i baggrunden..
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