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Det østlige ”Høje Møn” har været tæt be-
boet siden oldtiden. Utallige gravhøje 
i Klinteskoven nord herfor og i Busene 
Have få hundrede meter mod syd viser 
tydeligt, at området var et eftertragtet bo-
pladsområde især i bronzealderen (1.700 
- 500 f. Kr.). Her boede man tæt på havets 
mange ressourcer og jorden var relativ let 
at opdyrke med datidens spinkle redska-
ber. Skoven rummede et godt jagtvildt, 
tømmer og bær - og kvæget kunne græs-
se på de åbne overdrev, som netop ken-
detegner bronzealderens landskab.

Gravhøjen du står ved her blev fredet 
i 1903, men er aldrig undersøgt. Fred-
ningsstenen på højens vestlige højfod  
markerer at højen blev fredet gennem 
en frivillig aftale forud for Naturbeskyt-
telseslovens generelle beskyttelse af 
de synlige fortidsminder i 1937.

Højfladen ser næsten intakt ud og det 
må derfor formodes, at højen rummer 

flere grave. Da ligbrænding i yngre 
bronzealder afløste de tidlige begra-
velser i bulkister (udhulede egetræs-
stammer), blev gravurnerne med de 
brændte ben og få gravgaver nedsat 
i overfladen af de gamle høje. Gravhø-
jene rummer derfor som regel ikke bare 
en enkelt grav i midten og nær bunden 
af højen. 

Med yderligt placerede gravurner er hø-
jene sårbare for slid og beskadigelser 
- uanset om de forårsages af den besø-
gende, bevoksning eller landbrug

I et gammelt sagn kaldes højen for ”Øster 
Brøndehøj”. En troldesti går fra højen ned 
til en grøft i Busene Have. Ad stien hen-
ter troldene som bor i højen vand i små 
spande. Stien forsvinder aldrig, og hvis 
man bruger den om natten, siger sagnet, 
at man farer vild. Mange steder har så-
danne sagn og folketro været med til at 
beskytte højene mod ødelæggelse.

På dyrket land er de fleste gravhøje ble-
vet sløjfet i forbindelse med efterfølgende 
opdyrkning. Som kortet viser, repræsen-
terer de få tilbageværende fredede grav-
høje derfor en forsvunden helhed, som 
i dag kun findes bevaret i gammel skov 
eller på udyrkede arealer.

Bronzealderhøjene lå tæt samlet på grav-
pladser, grundlagt med enkelte større 
høje i bronzealderens første århundreder. 
Højgruppen med tolv gravhøje i Busene 
Have giver et autentisk billede af en så-
dan gravplads og måske har Øster Brøn-
dehøj oprindeligt hørt til gravpladsen. I 
Busene Have ses også mindre selvstæn-
dige gravhøje mellem de tidlige storhøje. 
Disse små høje formodes at være fra 
midten af bronzealderen, hvor ligbræn-

Fine bronzealderfund fra området
På marken kun ca. 600 m. vest for Øster Brønde-
høj blev der i 1903 under grøftegravning fundet 
en brønd fra bronzealderens slutning ca. 500 f.Kr. 
Brønden var anlagt i en gammel hul ellestamme 
og har sikkert forsynet en nærliggende boplads 
med vand. På bunden lå der sammen med knogler 
fra okse, får, svin og hund nogle meget flotte kvin-
desmykker i bronze: 2 rigt dekorerede hængekar 
med bølgeornamenter, et hvælvet bæltesmykke og 
tre spiralformede armringe. Det fine Busene-fund 
indgår i Nationalmuseets oldtidsudstilling.

Hvordan og hvorfor så fine ting endte i brønden 
vides ikke, måske blev smykkerne ofret til en frugt-

barhedsgudinde? Under alle omstændigheder 
giver fundet og de mange gravhøje i området en 
tydelig indikation af, at området var beboet og op-
dyrket i bronzealderen.

Et andet fint fund kommer fra den sløjfede høj ved 
gården på Fyrvej lige syd herfor. Her fandtes et klas-
sisk toiletsæt med en pincet og en ragekniv (bar-
berkniv) med guldtrådsbeviklet greb samt en større 
bronzekniv som har været medgivet som gravgave.

Endeligt findes der også et bronzespyd, som Na-
tionalmuseet købte i 1903. Det skulle være fundet 
ved den sløjfede høj, som ligger få meter syd herfor.

ding og urnegrave som nævnt blev den 
fremherskende gravform.

In der Urzeit war das östliche Møn dicht bevölkert. Das 
wird besonders durch die vielen Hügelgräber der Bron-
zezeit (1.700 – 500 v.Chr.) in dieser Gegend bezeugt. 
Der Grabhügel, an dem Sie sich jetzt befinden, wurde 
noch nie untersucht; man geht jedoch davon aus, dass 
er etliche Beisetzungen enthält. Die ältesten davon er-
folgten in ausgehöhlten Eichenstämmen. Später in der 
Spätbronzezeit erfolgten sie als Feuerbestattungen, die 
in den alten Hügelgräbern in Urnen beigesetzt wurden.  

Die meisten Grabhügel fielen dem Ackerbau  zum Op-
fer und wurden abgetragen; in Busene Have ganz in der 
Nähe in südliche Richtung, können Sie eine Grabstätte mit 
insgesamt 12 zu ihm gehörenden Grabhügeln erleben. 
Dort gab es auch vornehme Funde aus dieser Gegend.  
In einem Brunnen aus der Spätbronzezeit, ca. 600 m von 
hier in westliche Richtung, fand man 1903 die Busene-
Opfergabe mit Gürteldose und Armreifen aus Bronze.  
Aus südlich von hier und inzwischen abgetragenen Hü-
geln, gibt es auch Bronzegegenstände, die den Toten als 
Grabbeigaben mitgegeben wurden: Eine Speerspitze, ein 
Schabmesser zum Rasieren, eine Pinzette und ein Messer.   

Eine alte Sage berichtet, dass in dem Hügel Trolle woh-
nen, und dass sie einen Pfad nach Busene Have haben, 
auf dem sie in kleinen Eimern Wasser holen. Der Pfad 
kann nicht verschwinden, und wenn man ihn nachts be-
nutzt, verirrt man sich.  

Eastern Møn was densely populated in ancient times, as 
evidenced by quantity of Bronze Age (1700-500 BCE) 
burial mounds. The hill beside which you are now stand-
ing has never been excavated, but it is thought to contain 
various burial chambers. The oldest burials took the form 
of burial in hollowed oak trunks, but from the middle of the 
Bronze Age, burial customs changed, involving crema-
tion followed by the placement of urns in the old mounds.

Most burial mounds were removed in the process of 
agricultural work, but at Busene Have just to the south, 
you can visit a communal burial site containing a total of 
12 mounds. Spectacular archaeological finds have also 
been discovered in the area. The Busene hoard, discov-
ered in 1903 inside a Neolithic well just 600 meters to 
the west of where you are standing, included bronze belt 
plates and arm rings. The now-levelled hills just to the 
south of here were also the site of bronze grave offerings: 
A spear tip, a razor for cutting hair, tweezers, and a knife.

According to legend, the hill is home to fairies, which 
have a path to Busene Have, from which they collect 
water in little buckets. The path is impossible to remove, 
and if you walk along it at night, you are liable to be fairy-
led, to lose your bearings and go astray.

Hængekar samt enkelt og dobbelt spiralsnoede armringe i bronze. Offerfund fra Busene-brønden fra yngre bronzealder: 
Hængekarret blev brugt som et bæltesmykke og har sikkert været forsynet med et trælåg, som blev fastholdt af bæltet.
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Kort over kendte fund og fortidsminder i området. Rød prik: 
fredede, synlige fortidsminder. Blå prik: sløjfede fortidsminder 
og fundsteder.
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Gravlæggelse i bulkiste af en udhulet egestamme i ældre bronzealder. Skrydstrup- og Egtvedpigens grav er sådanne begravelser.


