
Museum Nordsjællands turforslag til  

oldtidsminderne i Folehaven – Hørsholm 

Rundturen – med alle afstikkere til diverse interessante oldtidsminder – er på ca. 5 km. Den kan forlænges 

eller forkortes efter behov. Vi foreslår, at man kombinerer nedenstående oversigtskort med 

Naturstyrelsens miniguide for Folehaven, hvor flere småstier er indtegnet. 

  

https://naturstyrelsen.dk/media/210692/folehaven_miniguide_2017_web.pdf


START 

Turens udgangspunkt er ved P-pladsen ved Planteskolehuset.  

Punkt 1 – langdysser  

De ældste gravhøje i Folehaveskoven er bondestenalderens dysser (ca. 3500 f.v.t.). Ved punkt 1 ligger 2 

langdysser. De er over 30 m lange og består af 1-3 stenkamre (gravkamre) indenfor en rektangulær 

randstenskæde. Disse to langdysser er temmelig ødelagte, da man i nyere tid har fjernet de store sten for 

at bruge dem til byggeri af huse, veje og jernbaner. Højen i midten er ikke dateret sikkert, men stammer fra 

oldtiden. Små 40 m øst for den midterste gravhøj ligger der et marksystem fra slutningen af bronzealderen 

eller starten af jernalderen. Marksystemer fra oldtiden består af små dyrkningsterrasser og skelvolde. De 

kan være meget svære at få øje på i skovbunden. 

Punkt 2 – bronzealderhøje  

Helt tæt på stien (Birkemosevej) ligger to mindre gravhøje – 9 m i diameter og 1 m høj. De er – som de 

fleste andre gravhøje markeret med sort prik på kortet til venstre – ikke sikkert dateret, da de ikke er 

udgravet. Langt de fleste er sandsynligvis fra den tidlige del af bronzealderen (ca. 1500 f.v.t.). 

Punkt 3 – skåltegnsten og hellekiste  

Her ligger 3 høje, hvor den vestligste indeholder en delvist synlig hellekiste, dvs. et stenkammer lavet af 

flade sten (heller), som var gravkammeret. Hellekister blev anvendt fra slutningen af bondestenalderen 

eller starten af bronzealderen. Ca. 15-30 m syd for den vestligste høj ligger en skåltegnsten (ca. 1,0x0,7 m) 

med ca. 140 skålgruber eller skåltegn, som er små, indhuggede fordybninger. Du kan jo tælle efter for at se, 

om antallet passer. Skåltegnsten er ofte fra bronzealderen. 

Punkt 4 – stor gravhøj og skåltegnsten 

Her ligger en stor, flot bronzealder gravhøj – 12 m i diameter og 2-2½ m høj. På den modsatte side af stien 

mod vest ligger 2 mindre gravhøje og en halvkreds af sten. Lidt (ca. 30 m) nord for den nordligste gravhøj 

og stik vest for den store høj ligger endnu en skåltegnssten (ca. 0,85x0,6 m) med kun 2 skåltegn. Det er nok 

svært at finde den i skovbunden. 

Punkt 5 – Oldtidsveje 

På vestsiden af p-pladsen starter et par hulveje, som løber øst-vest. De er ikke så nemme at se, men prøv at 

gå lidt ind i skoven. Mod øst, på nordsiden af Folehavevej, ligger der under græsset på Frieses Eng et 

overgangssted, som hulvejene sigter mod. Overgangsstedet består af en mindst 80 m lang og 3-4 m bred 

brolægning af håndstore sten kantet med større sten. Stenene ligger på et lag af mindre grene, så 

vejbelægning og vogne ikke sank ned i den våde eng. Det er ikke fastslået hvor gammel vejen er, men typen 

kendes tilbage fra jernalderen. 

Tilbage til START – eller endnu en skåltegnsten 

Fortsæt af stien mod nord. Hvor den deler sig i et Y (på museets turforslag går der kun en sti mod vest) kan 

man enten tage stien mod vest og komme tilbage til start. Her kommer man forbi endnu et par gravhøje.  

Går man lidt længere mod nord ligger der endnu en skåltegnsten ca. 40 m nord for Linstows grav (se 

Naturstyrelsens miniguide). Stenen er 0,7x0,7x0,2 m stor og der er 6 skålgruber hugget ind i den. Fra 

Linstows grav kan man følge stien mod sydvest og komme tilbage til START. 
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