Opholdsplads ved Rundhøje fra Oldtiden
Dette gravlandskab fra bronzealderen
omfatter i alt 16 rundhøje.
I 2011 har Hillerød Kommune
etableret opholdsarealet,
hvor du nu står.

Kulturhistorie

Gravhøjene ligger i et område med usædvanligt mange gravhøje.
Af de 16 oprindelige høje er de 10 af dem bevaret. Man fornemmer
bronzealderens ritualer, hvor de mange høje vidner om en enorm
arbejdsindsats for af ære de afdøde. Rundhøjene blev anlagt ud mod
Arresøen, og kunne ses viden om. De indgik i en lang række
af gravhøje, som oprindeligt fortsatte 1,5 kilometer mod syd.

Arresø

Bevaring af fortidsminder kræver pleje

Kirke

Lille Lyngby

Bredhøj

Præstehøjvej
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Offentlig vej
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Dige, fredet
Vandløb / Grøft
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Skov
Eng

Søgård

Mose
Omkringliggende areal
Sø
Parkering
Gravhøj, beskyttet
Gravhøj, ikke synlig
Privat ejendom
Her står du

0

Agerskov

Holmhøj

Fredningen af højene beskytter mod menneskers ødelæggelse. Derimod råder naturens kræfter frit. Træer og buske vokser og skygger
græs og urter væk, så der opstår risiko for jorderosion. For at beskytte
og bevare rundhøjene er det nødvendigt at pleje dem i form af græsning og rydning af uønsket trævækst. Hillerød Kommune har i samarbejde med ejeren foretaget en nænsom rydning af højene nær opholdspladsen. Plejen øger fortidsmindernes synlighed, så de fremstår
tydeligere i landskabet, som det var tænkt, da de blev anlagt i sin tid.

Gravskik

Gravhøjene indgik i en gravskik forbeholdt de rige i samfundet.
Det var deres status og betydning, der blev signaleret igennem gravgaverne og det meget ressourcekrævende arbejde, der lå i anlæggelsen. Den døde blev lagt i en kiste af en udhulet træstamme eller
flade stenfliser. Liget var iført sit tøj og svøbt i klæde eller skind.
Med i kisten kom den dødes private ejendele. For kvinderne var det
ofte bronzesmykker, og for mændene våben og værktøj. De fik også
mad og drikke med. Selve højen bestod af jord og græstørv med
græssiden vendt nedad. Rundhøjene er fortidsminder og er fredede.
Området omkring højene er udpeget som et kulturarvsareal. Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde, men er ikke fredet.

200 m

Adgang og ophold Der er offentlig adgang til opholdspladsen fra kl. 6.00 til solnedgang.
Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Det Europæiske
Fællesskab

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
FødevareErhverv har deltaget i finansiering af denne opholdsplads.

Hunde skal føres i snor. Der er adgang til højen ved opholdspladsen via stige-overgang.
Ophold på højen er ikke tilladt. Tag hensyn til dyrene inden for hegningen og lad være med at fodre
dem, da de kan blive syge. Husk at tage dit affald med. Parkering er forbudt. Parkering med bil skal
ske på P-plads i Lille Lyngby, hvorfra man kan gå til højene. Se kortet.

