Gravhøjen Lemminghøj

Foto: Københavns Amt
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På cykeltur
til Vestegnens gravhøje

Cykelturen går fra Kildedal Station til Ballerup Station. Når man cykler gennem landbrugslandet omkring Smørum og
Ledøje kommer man tilbage til oldtiden, på besøg hos sine forfædre. De mange gravhøje fra bronzealderen vidner om en
tid, hvor folk fra ledende slægter blev begravet med deres tøj og vigtigste ejendele. Oprindelig blev gravhøjene bygget af
tusindvis af græstørv, lagt op omkring en stenpakning, der omgav de døde i deres kister. Højene kunne indeholde flere
begravelser og har formentlig fungeret som familiegravsteder. I dag ligger gravhøjene som kæmpe muldvarpeskud, omgivet
af korn- og græsmarker og udgør små lysåbne naturoaser med helt særlige livsbetingelser for dyr og planter.
A Kong Svends Høj ligger markant i landskabet og er områdets højeste punkt. Sæt cyklen og gå op og nyd udsigten fra
højens top. Højen er ikke udgravet, men dens størrelse tyder
på, at den er fra den ældre bronzealder og dermed over 3.000
år gammel. Gravhøje og langdysser er fredede fortidsminder
og dermed beskyttet mod ændringer.
B

En markvej fører ud til Maglehøj (magle = den store).
Fra højens top er der en flot udsigt over landskabet. I Maglehøj er der fundet et bronzesværd og nogle smykker, blandt andet en fingerring af guld. Mange gravhøje ligger som uberørte
øer i det dyrkede agerland. Højenes jord har ikke været pløjet,
gødsket eller sprøjtet i århundreder, måske årtusinder. De er
derfor vigtige levesteder for vilde dyr og planter. For at bevare
gravhøjenes plante- og dyreliv er det nødvendigt at fjerne selvsåede buske og træer, så de ikke skygger de små lyskrævende
blomsterplanter væk. På Maglehøj vokser der mange spændende blomster, og hvis man kommer i juni, kan man se i hundredvis af røde tjærenelliker blomstre.
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Fra vejen kan man se ind på den 90 meter lange Hove
Langdysse. Langdyssen er omkring 4.500 år gammel og er fra
bondestenalderen. Ved foden af højen står en række sten, der
oprindelig har stået i en tæt, sammenhængende række omkring højen. I Hove landsby ligger der i en privat have endnu
en høj, Buehøj. Højen er sandsynligvis fra ældre bronzealder.
Et sagn fortæller, at her ligger kong Bue begravet på en guldhest. Buehøj er ikke tilgængelig for offentligheden.
D

Fra Gyngehøj er der en storslået udsigt over herregårdslandskabet ved Edelgave. Oprindelig var Gyngehøj en gravhøj, men i dag har højen terrasser og en flad top. Omkring
1800 blev gravhøjen omdannet til et "sneglebjerg" og var efter
tidens mode en del af et romantisk haveanlæg. I midten af

1990’erne fjernede Københavns Amt et tæt krat, så højen
med sneglegang igen kan ses i landskabet. Læs mere om området i amtets vandretursfolder nr. 7 og i pjecen “Edelgave området
- næsten 4000 års historie”.
E I Stanghøj er der fundet et sværd og en kniv af bronze fra
slutningen af ældre bronzealder På østsiden af gravhøjen vokser den sjældne plante, lav skorsonér. Højen er ikke offentlig
tilgængelig.

En arkæologisk udgravning fra 1990 ved Stuvehøj viser,
at de tidligste spor efter mennesker på dette sted er fra stenalderens slutning for 4000 år siden. Inden der blev anlagt koloF

nihaver, blev der i området syd for Stuvehøj udgravet et areal
på 300 x 500 meter. Her er der fundet rester af 79 hustomter.
I forbindelse med udgravningen fandt man også en del redskaber, blandt andet en flintedolk og en kornsegl.
G Lemminghøj ligger i skellet mellem nyttehaver og en
golfbane. En grøft går tværs over højen og er gravet i forbindelse med den såkaldte udskiftning af Ledøje by i 1781, hvor
fælles dyrkede jorde blev delt ud på de enkelte gårde. Der
hører ofte sagnhistorier til gravhøje. På informationstavlen
kan man læse om "Slattenlangpatte", "Kynmanden" og andre
sagnfigurer, der knytter sig til Lemminghøj.
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Turen er 24 km lang og forløber på asfalt,
grus og et enkelt sted ad et jordspor. Pas på
hurtigkørende biler. Mellem Hove og Ledøje
hvor der ikke er nogen cykelsti. Ruten har
ikke særskilt afmærkning, men følger eksisterende veje og cykelstier.
1 En informationstavle står vest for gravhøjen.
2 Lige sydøst for Gyngehøj er der en holdeplads sæt cyklen hér og gå op til højen.
3 Fortsæt ad det smalle jordspor og videre langs den
asfalterede vej. Ved de to store marksten til venstre, står du af cyklen og trækker gennem græsset
ind til grusvejen.
4 Ved skiltet med nr. 37 drejes til højre ad grusvejen.
Forslag til alternativ rute (stejl bakke)
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