BRANDHØJ
Et gravmonument

Et skatkammer?

Røvergravninger

Den fredede Brandhøj er omkring 3500 år gammel.
Højen er ikke udgravet, men formodes at være bygget
i ældre bronzealder.

Det har været en udbredt opfattelse helt op til nyere tid,
at de gamle høje skjulte skatte. Mystik og overtro blev ofte
forbundet med gravhøjene, og bønderne troede at troldtøj,
elverpiger og nisser boede i højene. Man var derfor bange
for at ødelægge højene, fordi de underjordiske væsner
kunne finde på at tage hævn. De, der alligevel forsøgte,
blev skræmt væk eller oplevede store ulykker.

I toppen af Brandhøj ses en stor fordybning. Måske har
højen været udsat for gravrøvere? Mange gravhøje blev
plyndret allerede kort tid efter, at de stod færdige, mens
mindet om den døde endnu var i live.

I ældre bronzealder blev den døde begravet i en udhulet
egestamme eller en stenkiste. Denne tradition
ændrede sig for godt 3000 år siden, i den sidste halvdel
af bronzealderen, hvor ligbrænding blev det mest
almindelige. Den dødes knogler blev lagt i en urne og
nedsat i den allerede eksisterende høj.
Vi ved fra andre arkæologiske udgravninger, at den døde
fik alle sine personlige ejendele, smykker, våben samt mad
og drikke med i graven. Således var det tydeligt, hvilken
social status den afdøde havde i livet.
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Et gammelt sagn fra ”Hedeboegnen” fortæller om en nu
forsvunden høj:
”En herremand, på hvis mark højen lå, gav sine bønder
ordre til at udgrave højen. Bønderne var noget uvillige, da
de var bange for, hvad troldtøjet i højen kunne finde på.
Under arbejdet finder de midt i højen en rustvogn, der var
fyldt til randen med guld- og sølvsager. Synet af skatten
var så skrækindjagende, at de flygter over hals og hoved.
Herremanden var nu ganske fornøjet med bøndernes
flugt, for nu kunne han fjerne den store skat”.

Gravhøjene blev ofte lagt
langs veje og stier. De mest
farbare steder i landskabet
ses derfor som lange linjer
af høje. På kortet ses,
hvordan højene (
)
i Hedeland ligger, hvoraf
mange kan føres helt
tilbage til stenalderen.
Desværre er mange høje
forsvundet (
).

Røverne gravede gerne en skakt ovenfra i højen eller ind i
siden til kisten. I kisten huggede de et hul, hvorigennem
gravgaverne blev fisket op. Bagefter fyldte røverne hullet
op igen.
Var det mon for at vanhellige den døde eller for at stjæle?
Fra arkæologiske udgravninger ved vi, at det normalt var
mandsgrave, man plyndrede. Det var især sværd og andre
våben, som røverne gik efter.
Gravplyndringer er sket helt op til 1800-tallet. Det var
ofte bønder, som supplerede deres levebrød ved at plyndre
gravhøje og sælge udbyttet. Alle fire gravhøje i Hedeland
har enten en fordybning i siden eller toppen af højen.
Måske har der været gravrøvere på spil?

Tegning: Sune Elskær

Gravhøjene var begravelsespladser for samfundets
fornemmeste personer. Brandhøj blev sandsynligvis
bygget som et gravmonument over en person, der havde en
magtfuld stilling. Højen kunne rumme flere begravelser,
og har formodentlig fungeret som familiegravsted.

VIDSTE DU...
•	at man i bronzealderen
opførte godt 20.000
gravhøje i Danmark?
•	at sværdet blev opfundet
i bronzealderen?
•	at mændene i bronzealderen barberede sig?
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BAVNEHØJ
Højfolket

Bønder i Hedeland

Datidens alarmsystem

Bavnehøj er en god repræsentant for de tusindvis af
gravhøje, der blev opført af ”Højfolket” i løbet af nogle
få århundreder mellem 3600 og 3200 år siden.

Bronzealderens mennesker var bønder, og deres
bosættelser lå spredt. De boede i langhuse med deres
marker udenom. Bopladserne bestod oftest blot af et
enkelt eller nogle få langhuse.

Gennem tiden har højene haft skiftende funktioner.
I oldtiden var de hvilesteder for de døde og pejlepunkter
for de vejfarne. I middelalderen fungerede nogle af højene
som en del af et alarmsystem, de såkaldte bavnehøje.
De blev brugt, når folket skulle kaldes sammen.

Bronzen var forbeholdt eliten, fordi grundstofferne,
tin og kobber, der skal til for at lave bronze, ikke findes
naturligt i Danmark. Derfor måtte bronzen anskaffes
fra Centraleuropa.
Måske har Højfolket benyttet sig af Hedelands oldtidsvej,
når de skulle have fat i den eftertragtede bronze?
Oldtidsvejen lå der, hvor Brandhøjgårdsvej omtrent
ligger i dag.
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Her på Hedeboegnen har jorden været særlig frugtbar.
Det ved vi, fordi jorden består af en kalkholdig muld, der
er velegnet til dyrkning af korn.
Vi har endnu ikke fundet bopladser fra Højfolket i
Hedeland, men de mange gravhøje viser, at Hedeland var
beboet og opdyrket for 3000 år. Højfolket opførte dengang
gravhøjene i nærheden af bopladserne eller oven på
tidligere bebyggelse.
Ved Reerslevgård har arkæologer fundet keramik fra
Højfolkets efterkommere, der har boet på egnen i yngre
bronzealder. Keramikken lå i udkanten af en boplads og
har formentligt været smidt ud efter brug. Huse har man
endnu ikke fundet.

Gravhøjene blev ofte lagt
langs veje og stier. De mest
farbare steder i landskabet
ses derfor som lange linjer
af høje. På kortet ses,
hvordan højene (
)
i Hedeland ligger, hvoraf
mange kan føres helt
tilbage til stenalderen.
Desværre er mange høje
forsvundet (
).

Dette vidner Bavnehøj om, da bavn betyder bål. Bavnen
blev tændt, når en fjende nærmede sig. Ved at tænde bål
på højen kunne ilden ses langt væk og signalere til de
omkringliggende landsbyer, at der var fare på færde.
Under Svenskekrigene 1657-1660 blev Hedeland ramt
af svenskernes hærgen. Mon ikke man har gjort brug af
Bavnehøj her på egnen?
Bavner blev benyttet så sent som i 1850. Først i 1937 blev
alle gravhøje fredede, og der måtte ikke længere brændes
bål på højene.

Tegning: Sune Elskær

Måske blev en stormand for godt 3500 år siden stedt til
hvile i denne bronzealderhøj? Det var samfundets elite,
som blev begravet i højene. Med sig i graven fik de våben
og smykker af bronze, som var tidens nye og eftertragtede
metal.

VIDSTE DU...
•	at man i 1800-tallets
krige brugte gravhøjene
til skytteskjul og
udkigsposter?
•	at sværdet blev opfundet
i bronzealderen?
•	at man i bronzealderen
opførte godt 20.000
gravhøje i Danmark?
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PRÆSTEHØJ
”Højbyggerne”

Hvordan så bronzealdermennesket ud?

Gravhøjenes landskab

I løbet af godt 500 år blev der bygget cirka 20.000 gravhøje
af bronzealderfolket i Danmark. Præstehøj er én af dem og
er godt 3500 år gammel.

De lignede os i statur. De gik klædt i vævede ulddragter
af forskelligt design og mændene barberede sig. Mandens
dragt bestod af en kjortel og en kappe. Kvinden havde
enten et kort eller langt skørt på med bluse.

Der har været mange gravhøje i Hedelands flade og åbne
landskab. Det må have skabt et magisk landskab. Der har
oprindeligt været mange flere høje fra alle oldtidsperioder,
end dem vi kan se i dag. Nogle kan dog stadig anes, som
små forhøjninger i terrænet.

Gravhøjene blev bygget, hvor de kunne ses vidt omkring.
Det var ofte på højtliggende punkter i landskabet eller på
sletter, langs kyster og i skove.

Dette ved vi, fordi der efter gravlæggelsen og opførslen af
højen hurtigt opstod processer inde i højen, som udviklede
uigennemtrængelige jernlag. Disse jernlag forseglede den
inderste del af højen med den afdøde i et lufttæt og vådt
miljø, så forrådnelsen gik i stå. På den måde er afdøde
blevet bevaret frem til i dag. Det er derfor, at vi kan komme
helt tæt på de mennesker, der levede i bronzealderen.

Højene blev bygget af græstørv, som blev skåret i firkanter
på ca. 25 x 25 cm og stablet ovenpå hinanden som en
slags byggesten. Der skulle i alt godt 700.000 græstørv
til, eller hvad der svarer til et areal på størrelse med syv
fodboldbaner for at bygge nogle af de største høje.

Med sig i graven kunne den afdøde have gravgaver.
Det kunne være våben eller smykker af bronze, men også
kamme, barkskåle og dragtspænder har man fundet.
Gaverne var omhyggeligt udvalgte, og fortæller os om
den afdødes status.

Tegning: Sune Elskær

Måske hviler der stadig en fornem person i Præstehøj?
Vi ved det ikke, for Præstehøj har ikke været arkæologisk
udgravet.

VIDSTE DU...
•	at en bronzealdermand
i gennemsnit var
180 cm høj og en
bronzealderkvinde
160 cm?
•	at de gravlagte kvinder
var enten kortklippede
eller havde opsatte
frisurer med hårnet?

Mange høje er gået til ved landbrugsarbejde, hvor de er
blevet pløjet over. Men også ved bygge- og anlægsarbejder,
blev der fjernet mange af de sten, der stod rundt i kanten
af højen.
Her på egnen er mange sten blevet hugget til skærver og
anvendt til den nye Roskildevej i 1770’erne eller genbrugt til
anlæggelsen af jernbanen mellem København og Roskilde
i 1847. Stenene blev også flittigt brugt til kirkebyggeri eller
som fundament under de omkringliggende gårde.
Vores fortidsminder blev først beskyttet mod ødelæggelse
med Naturfredningsloven i 1937.

På Nationalmuseet findes
en kopi fra 1862 af en
købskontrakt fra Reerslev,
hvor ejeren af jorden med
en jættestue fra stenalderen sælger stenene til
en entreprenør. Jættestuen
ses formentlig her ved salg
eller forud for salg.
Tegning: J. Kornerup efter A.P. Madsen
Nationalmuseet
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MAGLEHØJ
”Den Store Høj”

Bronzealderingeniører

Hedelands oldtidsvej

Maglehøj er sandsynligvis bygget som et gravmonument
over en højtstående person fra ældre bronzealder for cirka
3500 år siden.

Udgravninger af gravhøje har vist, at det var et stort
entreprenørarbejde at bygge en høj. Der var tale om
dygtige håndværkere, der nøje havde planlagt gravhøjens
opførelse.

Maglehøj er en del af en længere højrække, der oprindeligt
bestod af mindst 11 høje. Alle højene er placeret på
højtliggende steder og ligger som to grupper i en bred,
men forholdsvis lige linje, der følger den nuværende
Brandhøjgårdsvej.

Maglehøj betyder ”Den Store Høj”. Højen er cirka 30 meter
i diameter og 7 meter høj. Maglehøj er dermed den største
høj i Hedeland.

Højene kunne afvige i størrelse og konstruktion. De blev
alle bygget af græstørv, som blev skåret af græsmarker
og derpå stablet til en kuplet form. De fleste høje var et
resultat af flere byggefaser, og der var stramme regler for,
hvordan tørvene skulle lægges. Rundt om højens fod
satte man en kæde af sten.

Med højens størrelse er det næppe kun bønder fra området,
der har deltaget i byggeriet. Opførslen af højen må have
samlet naboer og slægtninge fra nær og fjern og strakt sig
over lang tid.

Ved byggeriet af de største høje, som Maglehøj, blev der
brugt mere end 700.000 græstørv. Bronzealderens folk
har på den måde ofret store dele af deres græsmarker
til højbyggeriet og en kolossal arbejdsindsats, hvor
flere hundrede mennesker arbejdede på én gang. Det
var en kraftanstrengelse, der kan sammenlignes med
middelalderens kirkebyggeri.

Tegning: Sune Elskær

Byggeriet af gravhøjen tjente udover et begravelsesformål
også et socialt formål. Under byggeriet var der anledning
til at udveksle viden og idéer, indgå aftaler og møde mulige
ægtefæller. På den måde blev byggeriet også til et centralt
mødested.

Det var et krævende
ingeniørarbejde at bygge
de store høje, så de fik den
særligt kuplede form.
Højarkitekterne benyttede
sig af et byggesystem, hvor
de placerede to rækker af
lodrette pæle med fletværk
imellem, så det virkede
som en skabelon for
græstørvenes placering.

Højene har været kendetegn og vejvisere for
bronzealderfolket på deres rejser mellem bopladserne.
De har også vist de vejfarende og gæster i området, at her
boede et velstående samfund.
Højrækken, der markerer den gamle vej stopper ikke
ved Hedeland, men kan følges meget længere mod nord.
Dette vidner om et udbygget vejnet til færdsel
og kommunikation allerede i bronzealderen.
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Gravhøjene blev ofte lagt
langs veje og stier. De mest
farbare steder i landskabet
ses derfor som lange linjer
af høje. På kortet ses,
hvordan højene (
)
i Hedeland ligger, hvoraf
mange kan føres helt
tilbage til stenalderen.
Desværre er mange høje
forsvundet (
).

Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med Kroppedal Museum

