Dronninghøj Bognæs

Fredningsnummer 3126-20
Sognebeskrivelse 020404-01

Dronninghøj ligger i Vestskoven på Bognæs ved stenalderkystlinien. Den er 15 x 15 x 2,5
m. med nedgravning i toppen.
Dronninghøj blev udgravet i 1825 og 1840 af ejeren af Bognæs krigsråd Schiötz, som
fandt ”en del småsten og derunder nogle ben samt en del forrådnet træ. – bulkiste, ældre
bronzealder.
V. Boye fra Nationalmuseet fandt 1889 1 bronzeknive og 1 bronzepincet.
Se teksten om de private udgravningerne og Nationalmuseets besøg fra
sognebeskrivelserne på næste side.

Dronninghøj blev udgravet i 1825 af ejeren af Bognæs krigsråd proprietær Schiötz. Han
indberetter følgende til oldsagskommisionen:
Efter først at have udgravet den nærliggende Kongehøj fortsatte proprietær Schiøtz, Bognæsgaard, med
den mindre Dronningehøj. Under en del små sten fandt han nogle knogler og noget forrådnet træ,
sandsynligvis rester af en egekiste fra ældre bronzealder. Desuden indeholdt højen mange "små
stengrave" (brandgrave?), men tilsyneladende ingen oldsager. Schiøtz indberettede i et brev sine
iagttagelser til Oldsagskommissionen.

I 1840 indberetter Schiötz:
I et spadestiks dybde i den sydlige side af Dronningehøj fandtes i 1840 en urne af sort ler, belagt med et
lag rødt ler. Urnen, som er fra yngre bronzealder, indholdt en ragekniv med spiralformet greb, smukt
ornamenteret med bølgebånd samt en ligeledes ornamenteret bronzepincet. Genstandene, inkl. skårene
fra urnen, indsendtes af proprietær Schiøtz.

Fra nationalmuseet besøges Dronninghøj i 1889 af V. Boye, som skriver:
Dronninghøi, 7 1/4' høi, 50' i Diameter V-Ø, nu træbevoxet. I Høiens sydl. Side fandtes et Spademaal
dybt: en Kniv og en Pincette af bronze (Mno. 5612-5613). I en anden Del af samme Høi er der fundet
endel Smaastene og derunder nogle Ben samt endel forraadnet Træ (ifølge Brev fra Krigsraad Schiøtz af
20/6 1825 i det antiquar-topogr. Archiv).

I 1942 besøges Dronninghøj af M.B.Mackeprang, som skriver:
"Dronninghøj", i Vesterskoven, ca. 2 1/2 x 15 m. Flad Sænkning i Toppen. Foden udvisket. Bev. med
enkelte store Træer.

I 1990 skriver M. Bekmose:
Høj, "Dronningehøj", 2,5 x 15 m. Mindre sænkning i toppens vestside.

