
 

 

- din families gravsted?Syvhøje
3-4.000 år gamle gravhøje (Ældre bronzealder)
Oprindeligt lå her i området otte gravhøje. De syv af 
højene lå på en nord-sydgående række, og gav navn 
til stedet. Fire af disse syv høje er i dag synlige. De 
to nordligste høje ligger gemt i sommerhusområdet, 
og en bortpløjet høj kan anes som en svag forhøj-
ning nordligst på det afgræssede område.
Højgruppen udgør en samlet begravelsesplads, og 
gennem mange generationer har stedets ledende 
slægt begravet sine døde her.
Højene blev bygget af rektangulære afskrællede 
græstørv, placeret med rodsiden opad. Græstørv, og 
dermed agerjord, var i oldtiden en særdeles værdi-
fuld ressource. For at skabe denne agerjord måtte 
datidens udbredte skov ryddes. Denne rydning 
krævede hårdt fysisk arbejde, når træer skulle 
fældes og stød, rødder og sten efterfølgende 
fjernes. Ved at anvende denne kostbare ressource 
som byggesten til sit gravmonument, synliggjorde 
man sin status og rigdom.
  

En Melby-kvindes grav
Den bortpløjede høj, der anes nordligst i terrænet 
blev udgravet i 1967. Her fandt man en kvinde fra 
midten af ældre bronzealder (cirka 1500 f.kr.). 
Kvinden lå i en egekiste, og bar en halskrave og en 
lille bælteplade af bronze. Med sig havde hun en 
bronzekniv og to ravperler og en glasperle. 
Den døde kvinde var ved gravlæggelsen iført et 
snoreskørt, som det man kender fra Egtvedpigens 
grav. Skørtet er ikke bevaret, men der blev fundet 
nogle af de rasleblikrør som fornemme bronzealder-
kvinder havde sat omkring snorene i deres skørt. 

Voksested for den sjældne strand-nellike
Som et led i kultur- og naturplejen af området af- 
græsses det med får. De er skånsomme mod højene 
og sørger bl.a. for, at såvel højene som Sjællands 
største bestand af den sjældne og meget smukke 
strand-nellike ikke langsomt forsvinder i høje 
græsser og buske. 

Akvarel af strand-nellike udført af Jimmy Lassen
Akvarel af landskabet udført af Rikke Romann


