TREHØJE
Der er mange flotte udsigtspunkter i Nationalpark Mols Bjerge, og især i kærneområdet Mols
Bjerge. De 133 meter høje Stabelhøje nordvest for Agri med flot udsigt over Kalø Vig samt Agri
Baunehøj øst for Agri, der med sine 137 m. er det højeste punkt i bjergene, skal nævnes - men de
fleste, der har stået på Trehøje, vil give mig ret i, at den videste og flotteste udsigt får man fra
Trehøje midt i Mols Bjerge, også selv om Trehøje med sine 127 meter må nøjes med tredjepladsen
efter de to først nævnte, hvad højde angår.
Trehøje består som navnet siger af tre høje, men det bemærkelsesværdige er, at der på alle tre høje
er opført en bronzealdergravhøj, der gør højene ekstra attraktive som udsigtspunkter. Stedet er
velafmærket med gode informationsfoldere med kort over hele Mols Bjerge fremlagt. Ud over de
tre gravhøje her ses rundt i terrænet i nærheden 11 andre bronzealdergravhøje.
Fra Trehøje ser man Ebeltoft Vig mod øst og Kalø Vig mod vest. Dermed har man alle
forudsætninger for i fantasien at forestille sig, hvordan de to store istidsgletsjere har skudt sig frem
fra syd og har dannet de to vige, har skubbet materiale op foran sig og dannet bakkerne ved Rønde
og Handrup, og har presset materiale sammen imellem sig og dannet Mols Bjerge.

Trehøje

Højryggede agre og overdrev
Flere steder omkring Trehøje er de karakteristiske højryggede agre fra middelalderen bevarede. Det
var de agre, der dannedes ved jordbehandling med middelalderens tunge hjulplov. I lange, lige

strimler skubbedes jorden op mod en kam i midten af agrene, så man sikrede en god afvanding af
markerne, idet der opstod grøfter mellem toppene af opskubbet jord.
At de højryggede agre er bevarede mange steder netop i Mols Bjerge skyldes, at jorden var så
vanskelig at dyrke, at den flere steder blev opgivet allerede i middelalderen, så agrene fik lov at
ligge urørte helt op til vor egen tid. Jorden er sandet, området er forblæst, det regner sjældent, og
terrænet er ujævnt – så det ideelle landbrugsområde har Mols Bjerge aldrig været.
Derimod var de næringsfattige ”bjerge” gode græsningsarealer for kreaturer, såkaldt overdrev. Det
gav en særlig landskabsform, som man i nationalparken Mols Bjerge er meget opmærksom på skal
bevares. Det betyder også, at de mange nåletræsplantager, der blev plantet sidst i 1800-tallet og i
begyndelsen af 1900-tallet, fjernes mange steder, og det betyder igen, at der bliver flere og flere
gode udsigtspunkter, efterhånden som bjergene bliver bare, som de var før plantningssagens tid.
Overdrevsblomster som kobjælde, skorzoner og djævelsbid vil vinde frem. Samtidig ser vi igen
kvæg, får og geder, nu udsat af Naturstyrelsen, græsse i bjergene.
Ved Trehøje giver den spinkle græsart bølget bynke bjergene et smukt rødviolet skær, der opstår om
sommeren og holder sig langt ind i august.
Bronzealdergravhøjene
Gravhøjene på de tre høje er fra bronzealderen, og de bringer os 5-6 m. højere op end højene i sig
selv er. De fleste af vore store bronzealdergravhøje er fra perioden 1800 – 1500 før Kristi fødsel, og
de er oprindeligt opført som grav for en fornem person, der formodentlig ligger eller har ligget i en
egetræskiste i midten af højen. Det er helt sikkert også tilfældet i Trehøje, men vi kan ikke føre
beviset, for højene har aldrig været udgravet.
Lige så sikkert er det, at højene som andre bronzealdergravhøje er blevet benyttet til andre
begravelser efter den første. At opføre gravhøje af denne type har været et kæmpemæssigt
ingeniørarbejde, og har krævet afskrælling af græstørv i flere kilometers omkreds. Ikke underligt, at
man, når højene var opført, har benyttet dem til senere begravelser, f.eks. urnenedsættelser
efterhånden som den gravform vandt frem senere i bronzealderen. I nogle høje er der fundet op til et
halvt hundrede nedsatte urner. Men heller ikke dette bevis kan føres, for gravfreden er som nævnt
blevet respekteret ved Trehøje. Til gengæld kan vi gå til fundene ved Borum Eshøj ved
Skanderborg eller til Egtved (jf. ”Egtved-pigen”) for at få en forestilling om, hvad Trehøjegravhøjene måske rummer.
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