
Gravhøjen ved Elmelunde Kirke
Den store høj ved Møns ældste stenkirke 
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eller scan QR-koden øverst til højre

Large Burial Mound at 
Elmelunde Church

Der grosse Grabhügel 
bei der Elmelunde Kirche

Den 30 x 3 meter store høj her på kirke-
gården ved Elmelunde Kirke fremstår 
yderst ”velfriseret” i kraft af sin belig-
genhed på kirkegården. Højen har al-
drig været undersøgt arkæologisk. Det 
er derfor usikkert, om der er nogen di-
rekte sammenhæng mellem højen og 
kirken - og måske om højen overhove-
det er en gravhøj fra hedensk tid!

I Nationalmuseets første beskrivelse 
af højen fra 1880 omtales det, at man 
under tidligere gravning i højen skulle 
have stødt på murværker. Det er fore-
slået, at murværkerne måske repræ-
senterer et gammelt tårn eller fæst-
ningsværk fra middelalderen, som i så 
fald fungerede sammen med kirken, 
som det f.eks. kendes fra Mallings be-
fæstede kirke syd for Århus.

Et faktum er dog, at der ved 100 dan-
ske kirker findes oldtidsgravhøje fra 
hedensk tid. Mest kendte er de to store 
Jelling-høje fra vikingetiden med Kong 
Gorm og dronning Thyras grave. Dem 
flyttede Harald Blåtand senere til den 
første kristne kirke, som han byggede 
i Jelling. Her er sammenhængen klar 
og illustrerer på bedste vis overgan-
gen fra hedensk til kristen tro. Store 
gravhøje ved kirker opfattes derfor  af 
mange som vikingetidsgrave.

De mange gravhøje ved kirker signale-
rer en ubrudt benyttelse af stedet som 
helligt sted fra hedensk og til kristen 
tid. Elmelunde-højen har i al fald været 
kendt og respekteret ved anlæggel-
sen af den romanske stenkirke i 1085. 
Elmelunde er Møns ældste stenkirke.

Nyere udgravninger - blandt andet af 
Danmarks største gravhøj ”Hohøj” øst 
for Mariager - har dog vist at storhøje, 
som man troede var fra vikingetiden, 
meget vel kan stamme helt tilbage fra 
bronzealderen (1.700 - 500 f. Kr.). 

Elmelunde-gravhøjens høje placering 
omkring 40 meter over havet og med 
vid udsigt til alle sider er typisk for æl-
dre bronzealders store gravhøje. De 
blev opført på landskabets højeste 
punkter i bronzealderens første år-
hundreder, men kun en udgraving kan 
give endeligt svar på højens alder, op-
bygning og indhold.

Elmelunde kirke fungerede tidligere 
som sømærke og var et vigtigt pejle-

Danmarks fineste kalkmalerier

Tegning: Jens Bech

Skematisk tværsnit af en bronzealdergravhøj
En gravhøj er ikke blot en jordbunke over en grav -
de fleste gravhøje rummer adskillige grave anlagt 
gennem tiden i omhyggeligt tørveopbyggede høje.  
Enorme gode landbrugsarealer med frugtbar tørv 
blev i oldtiden investeret i de tusinder af gravhøje vi 
stadig ser og gravhøjene repræsenterer en enorm 
kollektiv arbejdsindsats i kultens tjeneste.

Storhøjene fra ældre bronzealder rejstes typisk 
over en bulkiste - en kistebegravelse i en udhu-
let egestamme anlagt på et stenleje (1). Der kan 
godt være flere kister i samme høj, og ofte ligger de 
forskudt.

Højen blev herunder mange gange udvidet (2) og 
omsluttet med nye randsten (A). De afdøde i bulki-
sterne blev medgivet rige gravgaver.

I midten af bronzealderen (ca. 1.200 f. Kr.) blev 
ligbrænding introduceret i Danmark. De brændte 
ben blev nogle gange gravsat i små stenkister, 
men gravurner i brændt ler vandt hurtigt indpas. 
Urnerne blev nedsat i solsiden af de gamle høje (3). 

I yngre bronzealder blev ligbrænding helt domine-
rende. Ofte blev de gamle storhøje udvidet endnu 
engang (4) og igen omsat med nye randsten (B). 
Gravgaverne antog nu mere symbolsk karakter og 
blev som regel medgivet ved den forudgående lig-
brænding.

punkt for de søfarende. Det er muligt, 
at gravhøjen forud for kirken har haft 
samme funktion. 

Gravhøjens flade top afspejler måske 
også at højen blev anvendt som sam-
lings- og ceremoniplads. I middelal-
deren og nyere tid blev mange høje 
også anvendt som rettersted - og fik 
deraf navnet ”Galgehøj”. 

En tredje sekundær funktion som de højt-
liggende gravhøje havde, var benyttel-
sen som signalpunkt. Mange høje hed-
der ”Bavnehøj” efter denne brug. Ved at 
tænde bål (”brænde bavn”) på toppen 
af højen kunne man over store afstande 
for eksempel i ufredstid meddele fjendt-
lige angreb og behov for at samles.

Husk at se indenfor i kirken. Elmelunde kirke har 
sammen med Fanefjord kirke på Vestmøn de må-
ske flotteste kalkmalerier i landet. De blev malet i 
perioden 1450-79 af den ukendte ”Elmelundeme-
ster” og giver et fantastisk indblik i, hvordan de 
danske kirker tog sig ud, før de efter reformatio-
nen år 1536 blev dækket af overkalkninger.

Kalkmalerierne her i Elmelunde kirke blev frilagt 
af Nationalmuseets konservatorer fra 1885-87 og 
i 1969-70 blev de gennemgribende restaureret.
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The large hill here at Elmelunde Church has not been 
excavated but is thought to be a Bronze Age (1700-500 
BCE) burial mound. Tradition holds that digging that took 
place on the hill in the past revealed a stone wall, so it 
is also possible that the hill contains walls from a more 
recent but unknown fortification.

Thousands of burial mounds were raised in the Bronze 
Age, typically on the highest point of land in the area. 
This not only involved massive expenditure of collec-
tive labour but also involved a significant investment of 
peat from arable land. The mounds’ oldest burials took 
the form of burial in hollowed oak trunks, but from the 
middle of the Bronze Age, burial customs changed, in-
volving cremation followed by urn burials either in the old 
mounds or in new, smaller hills.

Around 100 pre-Christian burial mounds exist in the vi-
cinity of Danish churches, illustrating the transition from 
heathen beliefs to Christianity. Elmelunde Church is the 
oldest stone church on Møn and was established in 
1085. Along with Fanefjord Church in Vestmøn, Elme-
lund Church possesses what may be Denmark’s finest 
church frescos, dating from the late 1400s. These make 
a visit to the church a must.
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Der grosse Hügel bei der Elmelunde Kirche wurde kei-
nen Untersuchungen unterzogen; vermutlich stammt 
er jedoch aus der Bronzezeit (1.700-500 v.Chr.). Erzählt 
wird, dass man unter einer Grabung im Hügel in alter 
Zeit auf Mauerwerk stiess; vielleicht verbirgt der Hügel 
stattdessen unbekanntes Mauerwerk von einer neueren 
Festungsanlage.   

In der Bronzezeit wurden tausende von Grabhügel 
durch einen enormen kollektiven Arbeitseinsatz an den 
höchstliegenden Punkten der Landschaft errichtet. Die 
Hügel repräsentieren auch eine Rieseninvestition in Torf 
aus fruchtbarem Ackerland. Die ältesten Grablegungen 
in den Grabhügeln waren Begräbnisse in ausgehöhlten 
Eichenstämmen; seit der Mitte der Bronzezeit wechselte 
man jedoch dazu über, die Toten zu verbrennen und die 
Asche in Urnen zu bestatten.  Diese wurden in den alten 
oder in kleineren, selbständigen Hügeln beigesetzt.   

Bekannt sind um die 100 heidnischen Grabhügel in der 
Nähe von dänischen Kirchen. Sie verbildlichen  den 
Übergang vom heidnischen zum christlichen Glauben. 
Die Elmelunde Kirche ist Møns älteste Steinkirche, die 
1085 gegründet wurde. Zusammen mit der Fanefjord 
Kirche auf Westmøn, hat die Kirche  die vielleicht feinsten 
Fresken, die aus der Zeit um das Ende des 15. Jahrhun-
derts herum stammen. Ein Besuch der Kirche ist des-
halb absolut empfehlenswert. 
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