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I Danmark begyndte man at støbe smykker og våben i bronze 
for 4000 år siden. I Grækenland var bronzealderen opstået 
1000 år før.
 Både i Centraleuropa og i Sydskandinavien opstod nye 
rangdelte samfund. Magt og status blev demonstreret med 
guld og bronze. Bygningen af tusindvis af enorme gravhøje 
var et markant udtryk for, hvad det nye samfund kunne 
præstere.

Der opstod nye byggeskikke. Man boede i gårde, der lå spredt 
ud over landskabet. Nogle huse var meget store, op til 500 
kvadratmeter. De kunne huse familier fra samfundets top. 
Fornemme våben og smykker fulgte udvalgte mænd og kvin-
der i gravene. Aldrig før er så store rigdomme blevet lagt i 
jorden. Det var gravgaver til de døde og o� ergaver til de mag-
ter, der kunne sikre frugtbarhed. 
 Bronzealderens verden er stadig meget synlig med de 
tusinder af gravhøje, som ses i det danske landskab.

In Denmark, bronze casting of jewellery and weaponry 
began 4,000 years ago; in Greece, the Bronze Age arose 
1,000 years earlier.
 Both in Central Europe and in Southern Scandinavia, 
a large number of ranked societies emerged. Power and 
status were demonstrated by gold and bronze. � e building 
of enormous burial mounds was a distinctive expression of 
the superior skills of this new society.
 New building practices evolved in the settlements. � e 
people lived mainly on individual and scattered farmsteads. 

Some of the longhouses were very large, up to 500 square 
metres.� ey may have housed leading families in society. 
Fine weaponry and jewellery followed chosen men and 
women to their graves. Never before had such great riches 
been placed in the ground. � ese were grave goods for the 
dead and sacrifi cial o� erings for the powers responsible for 
fertility. 
 � e world order of the Bronze Age is still all in evidence 
in the thousands of burial mounds that characterise the 
Danish landscape.

In Dänemark begann man vor 4000 Jahren, Schmuck und 
Wa� en aus Bronze zu schmieden. In Griechenland hatte 
die Bronzezeit bereits 1000 Jahre früher begonnen.
 Sowohl in Zentraleuropa als auch in Südskandinavien 
entstanden neue – nach Rang gegliederte Gemeinwesen. 
Man demonstrierte seine Macht und seinen Status durch 
Gold und Bronze. Die enormen Grabhügel waren ein mar-
kanter Ausdruck der neuen Gesellschaftsordnung.
 In den Siedlungen kamen neue Bauweisen auf. Man 
lebte überwiegend in Einzelhöfen, die in der Landschaft 

verstreut lagen. Für die bedeutendsten Sippen des Gemein-
wesens wurden bis zu 500 m² große Langhäuser errichtet.
Edle Wa� en und Schmuckstücke wurden ausgewählten 
Männern und Frauen mit ins Grab gegeben. Nie zuvor 
verschwanden so große Reichtümer im Boden in Form von 
Grabbeigaben für die Toten und Opfergaben für die Mächte, 
die Fruchtbarkeit schenkten. 
 Die Welt der Bronzezeit ist noch heute durch Tausende 
von Grabhügeln sichtbar, die die dänische Landschaft 
prägen. 
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Bronzealder: Højbyggerne

Bronze Age: � e Barrow builders

Bronzezeit: Die Hügelbauer



Bronzealderens støbeteknik 
var avanceret. Smykkets 
mønster blev stemplet i en 
voksmodel. Udenpå model-
len blev bygget en lerform, 
som den fl ydende bronze blev 
hældt ind i. Voksen smeltede 
og efterlod et aftryk i leret, 
som bronzen fyldte ud. 

Bygden ved Gl. Hestehave var en 
vigtig samlingsplads i bronze-
alderen. Herfra har man sejlet ud 
for at handle med europæiske 
kontakter. Ved særlige begiven-
heder var der processioner, hvor 
eksotiske anska� elser som f.eks. 
seletøjspynt kunne luftes.

HØJFOLKET
Nogle høje blev konstrueret så 
kisten med den døde blev 
bevaret. Derfor har vi i Dan-
mark en unik samling af 3500 
år gamle dragter. Mandsdrag-
ten bestod af kjortel og kappe 
og kvindedragten af enten kort 
eller langt skørt med bluse. 
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1600 f.Kr. Med centrum i 
Mykene i Grækenland fandtes 
en rig og berejst bronzealdercivi-
lisation. Den berømte løveport 
er indgang til borgen. 

1400 f.Kr.  Vi kender ikke det 
nøjagtige antal, men i løbet af 
5-600 år byggede man 
omkring 20.000 
gravhøje i Danmark. 

1935 De fantastiske genstande fra 
bronzealderen kan ses som 

symboler på en storslået kultur. 
Derfor blev de f.eks. brugt i 

nazisternes propaganda.  

1330 f.Kr. Tutankhamon var en 
ægyptisk drengekonge, der regerede 
fra 1333-1323. Hans grav var fan-
tastisk rigt udsmykket og den blev 
fundet næsten urørt i 1922. 

1400 f.Kr. Solvognen fra Trund-
holm blev ofret i mosen. Det er 
en enestående fi gur, som måske 
gengiver ideen om, at solen blev 
kørt hen over himlen. 

TIDSLINJE

EN BYGD VED SUNDET TÆTTE FORBINDELSER

Bronze er en blanding af kobber og tin. Det fi ndes 
forskellige steder i Europa. I det fremhævede område 
delte man ideer om gravskik, våben, mode mm. 

VIDSTE DU ...
•  at der er skåret 700.000 

tørv af græsmarker for 
at bygge en storhøj? 
Det er 7 fodboldbaner.

•  at man holdt bier for at 
få voks til bronzestøb-
ning og honning til 
mjød?

•  at sværdet blev opfun-
det i bronzealderen? 

HØJ I HATTEN 
I store dele af Europa 
har hatten haft en 
særlig symbolsk betyd-
ning. Derfor har man 
lagt fi ne uldhatte i 
graven – endda to i 
den samme grav – eller 
ridset en hat i sten eller 
ofret en hat af guld. 

1950 Bronze alderens 
lurer bruges i nutiden 
som kvalitetsstempel 

for smør. 

700-500 f.Kr. Lurerne blev ofret 
parvis. Deres toner er mørke 
rungende naturtoner, som har 
lydt ved ceremonier og fester. De 
fl este lurer er fundet i Danmark. 

FÅ MERE VIDEN:
www. kulturarv.dk/

danmarksoldtid
ilandskabet

www.1001fortaellinger.dk
www.1001stories.dk
www.  natmus.dk/

sw4512.asp

 Tin  Kobber

Her ved Svendborgsund med udsigt til Thurø og Tåsinge lå i bronzealderen 
en vigtig bygd. Tæt i området ligger i dag 23 gravhøje, en lille stenkiste og 
den særpægede ”æbleskivesten” med indhuggede hellige tegn. Gå en tur i 
området mellem de 3000 år gamle monumenter. 
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Gravhøjenes landskab
Området ved Gl. Hestehave har haft en særlig tiltrækning 
på oldtidens mennesker. De første bosættelser anlægges 
ved kysten for 5000 år siden. Sent i yngre stenalder (1900-
1700 f.Kr.) og i ældre bronzealder (1700-1100 f.Kr.) fl ytter 
bosættelserne lidt længere ind i landet. Fra det tidsrum har 
vi de klareste vidnesbyrd om områdets betydning. I løbet af 
ældre bronzealder bliver der anlagt et gravfelt med 23 større 
og mindre gravhøje. 

I dag er nogle af højene delvist skjult i skov, men i bronze-
alderen var her åbent land, og højfeltet fremstod monu-
mentalt i landskabet. Højene var ramme for et bygdefæl-
lesskab. De kunne ses vidt omkring, fra � urø og Tåsinge 
og hele Svendborgsund. 

I dag fornemmes stadig magien i bronzealderens monu-
mentale højlandskab

� e landscape of the burial mounds 
� e area near Gl. Hestehave held a special attraction for 
prehistoric man. � e fi rst settlements were built along the 
coastline 5000 years ago. Near the end of the late Stone Age 
and in the early Bronze Age (1900-1100 BC) the settlements 
moved slightly inland. From this time period, we have the 
clearest evidence of the area’s importance. During the 
early Bronze Age, a burial area was built with 23 mounds of 
various sizes. 

� e forest has now partially hidden some of them, but in 
the Bronze Age this was open countryside. � e burial 
mounds were the setting for a village community. � ey 
could be seen from far and wide, from the islands of � urø 
and Tåsinge and across the Svendborg Sound. 

Today, you can still sense the magic of the monumental 
Bronze Age burial mounds set in the landscape.

Die Landschaft der Grabhügel
Das Gebiet um Gl. Hestehave übte eine besondere Anzie-
hungskraft auf die vorgeschichtlichen Menschen aus. Die 
ersten Siedlungen wurden vor 5000 Jahren an der Küste 
angelegt. Gegen Ende der Spätsteinzeit und in der frühen 
Bronzezeit (1900-1100 v. Chr.) wurden die Siedlungen et-
was weiter ins Binnenland verlegt. Aus dieser Epoche 
besitzen wir die klarsten Zeugnisse von der Bedeutung der 
Gegend. Im Laufe der frühen Bronzezeit wurde ein Gräber-
feld mit 23 größeren und kleineren Grabhügeln angelegt. 

Heute sind die Hügel zum Teil im Wald verborgen, aber in 
der Bronzezeit war hier o� enes Land. Die Hügel waren das 
Zentrum eines größeren Gemeinwesens. Sie waren weit-
hin sichtbar – von den Inseln � urø und Tåsinge und vom 
ganzen Svendborgsund aus. 

Noch heute ist die Magie der monumentalen Hügelland-
schaft der Bronzezeit zu spüren.

Bronzealderens bopladser 
( ) lå i baglandet. 
Blandt de fredede ( ) og 
de forsvundne ( ) høje 
ligger en hellekiste ( ) 
og en skålgrubesten ( ). 
I kanten af området er der 
ofret kostbare bronzer ( ).

I 1916 fandtes en sjælden 
bronzeøkse fra slutningen 
af yngre stenalder i områ-
det. Øksens skæbne forta-
ber sig i det uvisse. Billedet 
viser en kopi, som Svend-
borg Museum købte i 1917.
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Bygningsværker
Storhøjene fra ældre bronzealder her i Gl. Hestehave er 
bygget over én, to eller fl ere grave. Hvor mange, ved vi ikke, 
da ingen høje er fagmæssigt undersøgt. De største af de 23 
gravhøje er omkring fi re meter høje og måler mellem 25 og 
30 meter i diameter. De mindste varierer mellem 0,5 og 1,5 
meter i højden og er mellem 12 og 20 meter i diameter. 

Højene er sandsynligvis anlagt på græsmarker. De er opbyg-
get af omhyggeligt udskårne græstørv. De største høje har 
krævet titusindvis af græstørv skåret af markerne. Derfor 
har et stort areal omkring højene været ufrugtbart i lang tid 
efter højbyggeriet. 

Bygningen af højene har krævet masser af arbejdskraft og 
stået på over en længere periode. Gravlæggelse og højbyg-
geri har derfor været et fælles anliggende for hele bygden.

Community spirit 
� e large burial mounds from the early Bronze Age here at 
Gl. Hestehave were built to house one, two or more graves. 
We are not sure how many, as none of the mounds have 
been examined by experts. � e largest of the 23 burial 
mounds are about 4 metres tall and measure between 25 
and 30 metres in diameter. � e smallest ones vary between 
0.5 and 1.5 metres in height and are between 12 and 20 
metres in diameter. 

� e mounds were probably built on pasture from carefully 
cut grass turf. � e largest mounds required tens of thou-
sands of grass turf squares carved from the fi elds. � at 
explains why a large area around the mounds was infertile 
for a long time after the mounds were built. 

Building the mounds was a labour-intensive process. � e 
local community therefore worked as a team on burials and 
building the mounds.

Bauwerke
Die großen Hügel der frühen Bronzezeit hier in Gl. Hes-
tehave wurden alle über einem, zwei oder drei Gräbern 
errichtet. Wie viele, wissen wir nicht, da keiner der Hügel 
wissenschaftlich untersucht wurde. Die größten der 23 
Grabhügel sind etwa 4 m hoch und haben einen Durch-
messer von 25-30 m. Die kleinsten sind 0,5-1,5 m hoch bei 
einem Durchmesser von 12-20 m. 

Die Hügel wurden wahrscheinlich auf Grasland angelegt. 
Sie sind aus sorgfältig gestochenen Grassoden aufgebaut. 
Für die größten Hügel mussten Zehntausende von Soden 
gestochen werden. Deshalb war das Land um die Hügel 
herum nach deren Errichtung lange unfruchtbar. 

Der Bau der Hügel erforderte viel Arbeitskraft und erstreck-
te sich über einen längeren Zeitraum. Die Bestattung und 
die Errichtung der Hügel waren daher Anliegen des gesam-
ten Gemeinwesens.

FÅ MERE VIDEN:
Tag en rundtur på om rådet 
og se alle højene. 

Besøg æbleskivestenen ved 
Svendborgskolen. 

Besøg Svendborg Museum 
svendborgmuseum.dk 
og oldsagsamlingen på 
Broholm. 

SMELTEDIGEL 
Højfolkets huse er fundet 
forskellige steder nord for 
Gl. Hestehave. I en af 
bosættelserne har bron-
zestøberen haft sit værk-
sted, for her er fundet en 
stor smeltedigel og rester 
fra fl ere støbeforme.

HØJENS BYGGESTEN
Ved udgravninger af 
velbevarede høje kan 
græstørvene og deres 
omhyggelige placering 
stadig genkendes. Bygge-
riet blev udført efter en 
forudbestemt plan.
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VIDSTE DU …
• at mændene i bronze-

alderen barberede sig?
• at de gravlagte kvinder 

var enten kortklippede 
eller havde opsatte 
frisurer med hårnet?

• at man i 1800-tallets 
krige brugte grav højene 
til skytteskjul og ud-
kigsposter?

Gaver i graven
Gravhøjene er bygget i ældre bronzealder (1700-1100 f.Kr.). 
De er begravelsesplads for en nærliggende bygd. I yngre 
bronzealder (1100-500 f.Kr.) bruges monumenterne stadig 
til begravelser. Men nu er gravskikken ændret fra jordfæ-
stelse til ligbrænding. I stedet for at bygge nye høje, samler 
man resterne fra ligbålet i urner, som sættes ind i siden på 
de ældre gravhøje.

I slutningen af 1800-tallet blev der ødelagt nogle høje i 
området, og fra tre af disse stammer gravgaver fra ældre 
bronzealder. En kvinde havde fået en armring og en ten-
vægt med i graven. En mand fi k et bronzesværd, en arm-
ring, en ragekniv, en kniv og et dragtspænde med, mens 
en anden mand fi k en dolk som gravgave. Der er også fun-
det gaver fra urner: En bronzedolk, en knap, småknive, 
pincetter og rageknive.

Choosing gifts is a grave matter
� e burial mounds were built in the early Bronze Age 
(1700-1100 BC). In the late Bronze Age, (1100-500 BC) the 
monuments were still being used for burials. But burial 
traditions had changed from interment to cremation by 
then. Instead of building new mounds, the remains from 
the cremation fi re were collected in urns that were buried 
in the sides of the older burial mounds.

At the end of the 1800s, some mounds were destroyed in 
the area - three of these contained grave goods dating to 
the early Bronze Age. One woman had taken an arm ring 
and a spindle whorl to her grave. A man was buried with a 
bronze sword, arm ring, razor, knife and clothes pin with 
him, while another man was accompanied by his dagger. 
Goods were also found in the urns: A bronze dagger, a 
button, small knives, tweezers and a razor.

Grabbeigaben
Die Hügel wurden in der frühen Bronzezeit (1700-1100 v. 
Chr.) errichtet. In der späten Bronzezeit (1100-500 v. Chr.) 
wurden sie weiterhin für Bestattungen genutzt. Die Be-
gräbnissitte hatte sich jedoch von der Erdbestattung zur 
Leichenverbrennung gewandelt. Statt neue Hügel zu 
 errichten, wurde die Asche des Leichenfeuers in Urnen 
gesammelt, die seitlich in die älteren Grabhügel eingesetzt 
wurden.

Ende des 19. Jahrhunderts wurden einige Hügel zerstört. 
Aus dreien davon stammen Grabbeigaben. Eine Frau hatte 
einen Armring und ein Webgewicht mit ins Grab bekom-
men. Ein Mann erhielt ein Bronzeschwert, einen Armring, 
ein Rasiermesser, ein Messer und eine Trachtschließe, ein 
anderer einen Dolch als Grabbeigabe. Es wurden auch 
Gaben in Urnen gefunden: ein Bronzedolch, ein Knopf, 
kleine Messer, Pinzetten und Rasiermesser.

Denne bronzedolk fi k en mand 
med i graven i Gl. Hestehave. 
I hvilken af højene graven lå, ved 
vi ikke. Dolken kendes i dag kun 
som en gipskopi, der fi ndes på 
Svendborg Museum.

På et tidspunkt for om-
kring 3200 år siden blev 
en mand gravlagt i Gl. 
Hestehave med sit fl otte 
bronzesværd, en kniv og 
en armring foruden et 
dragtspænde, der holdt 
hans kappe på plads.

HVOR HØJ ER DU?
Bronzealdermand: 180 cm
Bronzealderkvinde: 160 cm
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Kiste uden høj
Mange høje i området er ganske lave, men kan alligevel 
dække over begravelser. 

Et eksempel er denne grav, som er en hellekiste fra slutnin-
gen af yngre stenalder (1900-1700 f.Kr.). Kisten blev fundet 
og undersøgt i 1934 og var dengang dækket af en lav høj. De 
fl ade sten, der oprindeligt havde dækket kisten, var for-
svundet, men graven var velbevaret. Kisten var opdelt i to 
”rum”, og indeholdt resterne af fi re skeletter. Knoglerne 
fra de to først gravlagte var samlet sammen og placeret 
bagerst i kisterummet. 

Det ses også andre steder og er sket for at gøre plads til de 
nye begravelser. De to nye begravelser er placeret i hvert sit 
”rum” med hoveder og fødder placeret modsat hinanden. 
Den ene har fået fi ne fl intdolke med i graven. Desuden 
fandtes et lille hængesmykke af skifer.

Moundless co�  n
Many burial mounds in the area, though quite low, may 
still conceal graves. 

One example is the grave that contains a stone cist from 
the end of the late Stone Age (1900-1700 BC). Th e cist was 
found and examined in 1934, when it was covered by a low 
burial mound. � e fl at stones that originally covered the 
cist had gone but the grave was well-preserved. � e cist, 
which was divided into two “rooms”, contained the re-
mains of four skeletons. � e bones from the fi rst people 
buried there were shu�  ed to the back of the cist. 

� is practice has been seen elsewhere and was employed 
to make room for new burials. � e two new burials were 
assigned one “room” each, with the heads and feet placed 
opposite each other. One of them had taken a fi ne fl int 
dagger to his grave. A small slate pendant was also found.

Sarg ohne Hügel
Viele Hügel im Gebiet sind sehr niedrig, enthalten aber 
dennoch Begräbnisse. 

Ein Beispiel ist dieses Grab, eine Steinkiste vom Ende der 
Jungsteinzeit (1900-1700  v. Chr.). Der Sarg, der damals von 
einem fl achen Hügel bedeckt war, wurde 1934 gefunden 
und untersucht. Die Kiste war in zwei „Boxen“ eingeteilt 
und enthielt die Reste von vier Skeletten. Die Knochen der 
ersten beiden Bestatteten waren ganz hinten in der Stein-
kiste aufgehäuft worden. 

Dies ist auch an anderen Stellen zu sehen und geschah 
wohl, um Platz für neue Begräbnisse zu scha� en. Die 
beiden neuen Begräbnisse haben jeweils ihren eigenen 
„Raum“, mit Kopf und Füßen in entgegengesetzter Rich-
tung. Einer der Toten bekam schöne Feuersteindolche mit 
ins Grab. Außerdem wurde ein kleiner Hängeschmuck aus 
Schiefer gefunden.

En hellekiste er bygget 
af regelmæssige, fl ade 
sten kaldet heller. Den-
ne kiste er bygget af tre 
store og en mindre. 
Indgangen markeres af 
to tærskelsten. På langs 
i graven ses en række 
sten som rumdelere.

Nationalmuseet fi k ikke 
taget billeder fra udgrav-
ningen. Det eneste foto-
grafi  er derfor dette 
privat foto, der viser det 
tømte gravkammer.
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O� erfundet i Stevneskoven
Gennem hele bronzealderen ofrede man store værdier som 
gaver til guderne. Engang omkring 700 f.Kr. samledes 
bronzealderfolket således på kanten af en lille mose ved 
Stevneskoven, bare 500 meter nord for højene. Her skæn-
kede de kostbare o� ergaver til guderne. Gaverne bestod af 
et lerkar, hvori lå et fi nt ornamenteret hængekar og 24 
cirkulære plader af bronze i forskellige størrelser. Pladerne 
er smykkeplader til hesteseletøj. Det prægtige seletøj blev 
kun brugt ved særlige lejligheder, som eksempelvis når 
hestene var spændt for de processionsvogne, der blev brugt 
i religiøse ceremonier.

Smykkepladerne stammer fra Mellemeuropa. Det var der-
for betydelige kostbarheder, der blev ofret. 

O� ergaverne kom atter for en dag ved vejarbejde i 1929.

Sacrifi cial fi nds in Stevneskoven 
� roughout the Bronze Age, precious valuables were sacri-
fi ced to the gods. Once upon a time in about 700 BC, a 
crowd of Bronze Age people gathered on the banks of a 
small pond in Stevneskoven forest, just 500 metres north 
of the burial mounds, where they o� ered their precious 
gifts to the gods. � e gifts consisted of an earthenware 
vessel containing a fi nely ornamented pendant vessel and 
24 bronze discs of various sizes. � e discs were decorations 
for horse’s harness used only for special occasions – for 
example when the horses were harnessed to wagons in a 
procession to celebrate religious ceremonies.

� e discs come from Central Europe, so we know the gifts 
were very valuable. 

� e sacrifi cial o� erings were uncovered during road works 
in 1929.

Opferfund im Wald 
Während der gesamten Bronzezeit wurden den Göttern 
wertvolle Opfergaben dargebracht. Um 700 v. Chr. versam-
melten sich die Menschen am Rande eines kleinen Moors 
beim Wald Stevneskoven, nur 500 m nördlich der Hügel. 
Hier brachten sie den Göttern kostbare Opfergaben dar. Die 
Gaben bestanden aus einem Tongefäß, in dem ein hübsch 
ornamentiertes Hängegefäß und 24 runde Bronzeplatten in 
verschieden Größen lagen. Die Platten waren Schmuck-
platten für Pferdezaumzeug. Das prächtige Zaumzeug 
wurde nur bei besonderen Gelegenheiten benutzt, zum 
Beispiel wenn die Pferde vor die Prozessionswagen ge-
spannt wurden, die bei religiösen Zeremonien benutzt 
wurden.

Die Schmuckplatten stammen aus Mitteleuropa. Es wur-
den also wertvolle Kostbarkeiten geopfert. 

Die Opfergaben kamen bei Straßenarbeiten 1929 wieder 
ans Licht.

Alle 24 bronzeplader fra 
o� erfundet er hvælvede 
og forsynet med øsken på 
bagsiden. De har en dia-
meter på mellem 10 cm 
og 17,5 cm. Måske har de 
siddet på seletøjet som 
tegningen her viser.

Bronzealderens bopladser 
( ) lå i baglandet. 
Blandt de fredede ( ) og 
de forsvundne ( ) høje 
ligger en hellekiste ( ) 
og en skålgrubesten ( ). 
I kanten af området er der 
ofret kostbare bronzer ( ).

COPYRIGHT: KORT- OG MATRIKELSTYRELSEN



Sådan tog anlægget sig 
ud i begyndelsen af 
1900-tallet. Dengang var 
Æbleskivestenen omgivet 
af adskillige kværnsten, 
som var fundet i Gl. 
Hestehave. I dag ligger 
der 13 tilbage.
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Æbleskivestenen
Stenen i midten af dette lille anlæg, bliver kaldt for Æble-
skivestenen. Den er oversået med ikke færre end 105 skål-
tegn eller skålgruber, som ofte minder om formene på 
æbleskivepander. Skåltegn er bronzealderens mest almin-
delige hellige tegn, og opfattes som frugtbarhedstegn. 
Stenen har været centrum for frugtbarhedsritualer og 
rituelle ceremonier. 

To andre, men mindre sten med skåltegn stod oprindeligt 
syd og nord for den store, og i 1983 fandtes yderligere 
en sten med 51 skålgruber i et stendige 250 m mod syd. 
I bronze alderen har den været placeret sammen med de 
andre og tæt på Æbleskivestenen. 

Anlægget blev bygget i 1875 og fredet samme år. Omkring 
den store skålsten ligger 13 kværnsten – en af dem med 
skåltegn.

Cup-marked stone 
� e stone in the centre of this small monument is named 
’Æbleskivestenen’ after the special Danish ’pancake balls’. 
� ere are a grand total of 105 cup-shaped indentations 
that resemble those in the special pan used to make 
’æbleskiver’. � e cup marks are the most common sacred 
symbols of the Bronze Age, and are considered fertility 
symbols. � e stone was a centrepiece for fertility rituals 
and ritualistic ceremonies. 

Two other smaller stones with cup marks originally stood 
south and north of the large stone, and in 1983 another 
stone with 51 cup-shaped indentations was found in a 
stone dike 250 m to the south. 

Th e monument was built in 1875 and was protected the 
same year. � irteen millstones surround the large cup-
marked stone – one of them with cup marks.

Der Krapfenstein (Æbleskivestenen)
Der Stein in der Mitte dieser kleinen Anlage wird auch als 
Krapfenstein (Æbleskivestenen) bezeichnet. Er ist übersät 
mit nicht weniger als 105 Schalengruben, die in ihrer 
Form oft an eine Krapfenpfanne erinnern. Schalenzeichen 
sind die häufi gsten heiligen Zeichen der Bronzezeit und 
werden als Fruchtbarkeitssymbole gedeutet. Der Stein war 
Mittelpunkt von Fruchtbarkeitsritualen und rituellen 
Zeremonien. 

Zwei weitere kleinere Steine mit Schalenzeichen standen 
ursprünglich südlich und nördlich des großen Steins, und 
1983 wurde noch ein Stein mit 51 Schalengruben in einem 
Steinwall 250 m in südlicher Richtung gefunden. 

Die Anlage wurde 1875 errichtet und im selben Jahr unter 
Denkmalschutz gestellt. Um den großen Schalenstein 
herum liegen 13 Mühlsteine – einer davon mit Schalen-
zeichen.

Sådan tog anlægget sig 
ud i begyndelsen af 
1900-tallet. Dengang var 
Æbleskivestenen omgivet 
af adskillige kværnsten, 
som var fundet i Gl. 
Hestehave. I dag ligger 
der 13 tilbage.

Skålstenen, som blev fundet i stendige i 1983. Oprindelig 
må stenen have stået tæt ved Æbleskive stenen  sammen 
med to nu bortkomne skålsten.

Helleristninger 
og skål sten 
blev hugget ud 
med slagsten. 
Det var granit-
sten af en 
størrelse og 
form, som lå 
godt i hånden.




