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Under overskriften: 

Fortidsminder og 

forårstegn ved 

Busene Have 

arrangerer Museum Sydøstdanmark og 

Natursekretariatet ved Vordingborg 

Kommune tur til Busene have: 

Søndag d. 14. april 2013 Kl. 13.00  

Arrangørerne fortæller ifølge Vording-

borg Kommunes hjemmeside følgende: 

 ”Tag med på tur og kom tæt på Møns 

forhistorie gennem de sidste 8.000 år 

ved Busene Have. Her kan du opleve 

velbevarede gravhøje fra bronze-

alderen samt bautasten og stensætnin-

ger fra vikingetiden. 

Foto: Møns Fyr fra hjemmesiden B+M 

Turen starter fra parkeringspladsen 

ved Møns Fyr. Herfra går vejen til 

Busene Have gennem skoven til Brøn-

dehøje Skanse og tilbage. 

Arkæolog Kristoffer Buck Pedersen 

fortæller om de mange fortidsminder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Mandemarkeskatten, offerbrønden 
fra bronzealderen og meget mere. 

 

Vi går på opdagelse efter de første 

forårstegn i skoven og ser, om de hvide 

og gule anemoner er kommet op. 

 

Naturvejleder Elise Hvelplund 

fortæller om skovens liv og kulturland-

skabet med afgræssede enge. 

 

 

Tid og sted: 

Mødested: P-pladsen for enden af 

Fyrvej, 4791 Borre 

Tidspunkt: Søndag den 14. april 2012 

kl. 13-15.30 

Arrangør: Museum Sydøstdanmark og 

Natursekretariatet, Vordingborg Kom-

mune 

Ifølge Wikeapedia er Busene Have en 

mindre lund helt ude ved kysten på den 

sydøstligste del af Møn. 

På stedet har tidligere ligget fisker-

lejet Brøndehøje, som nævnes første 

gang 1250 (Bryndhøe). Byen blev af  

det danske kancelli i 1541 nævnt som 

et af de fire vigtigste sildemarkeder 

i Danmark. Byen gik tilbage sammen 

med sildefiskeriet fra 1580-erne, og da 

Brøndhøje blev skyllet bort ved en 

storm i 1625, blev den ikke genop-

bygget. 

 

I området er også den menneske-

skabte Skansen, som første gang 

nævnes 1658. Stedet er en kreds 

omgivet af en vold med en sti, der går i 

en spiral opad, og hvor der i det indre 

er et plateau. Der er formentlig tale om 

et forsvarsanlæg, men muligvis har 

stedet også tjent andre formål.  

I området ligger 8 bronzealderhøje og 

flere bautasten samt en besynderlig 4 x 

10 meter storstensætning. 

Kilder: 

Billederne i dette Nyhedsbrev er hentet 

fra hjemmesiden: ”Busene Have og 

Møns Fyr”. Ophav er ukendt…. 

Billedet til venstre er en Engblomme.  

 

Teksten om arrangementet er hentet fra 

Vordingborg Kommunes hjemmeside. 

 

Teksten om historikken bag Busene 

have er hentet fra Wikipedia.  

 

Alle hjemmesider kan hentes via   

Google.  
 

 

Busene have og Møns Fyr 

 


