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Stenaldergrave nord for Dystrup Sø
Velbevaret langdysse med to gravkamre

The area here near Stenvad is very rich 
in antiquities - especially the Funnel 
Beaker culture’s megalithic tombs from 
the Early Neolithic 3.600-3.200 BC. All 
the more recent Megalithic tombs were 
common graves, which were used sev-
eral times. They culminate in the large 
passage graves around 3.200 BC with a 
large common burial chamber.

The long barrow you are standing next 
to has two tombs in the same mound. 
At the eastern chamber the chamber 
passageway is still partially preserved, 
while originally only the openings of 
the passageway were visible to the 
south-east and north-east. We do not 
know of any finds from the barrow, 
which was already listed in 1887.

Also visit the fine Stenvad barrow by 
Stendyssevej just west of Stenvad.

Das Gebiet um Stenvad herum ist reich 
an Urzeitdenkmälern – besonders an 
Megalithgräbern der Trichterbecher-
kultur aus der frühen Jungsteinzeit von 
3.600-3.200 v. Chr. Alle jüngeren Mega-
lithgräber waren Gemeinschaftsgräber, 
die etliche Male benutzt wurden.  Sie 
erreichten ihren Höhepunkt mit den 
groβen Hünengräbern mit einer gemein-
samen Grabkammer um 3.200 v. Chr.  

Der Langdolmen, an dem Sie stehen, 
verfügt über zwei Grabkammern in-
nerhalb desselben Hügels. An der 
östlichen Kammer ist der Kammer-
gang zum Teil weiterhin erhalten; von 
drauβen waren jedoch ursprünglich 
nur die Öffnungen in südöstliche bzw. 
nordöstliche Richtung erkennbar.  Fun-
de aus dem Dolmen, der bereits 1887 
unter Denkmalschutz gestellt wurde, 
sind nicht bekannt.

Statten Sie auch dem Stenvad-Dolmen 
am Stendyssevej westlich von Stenvad 
einen Besuch ab.

Se mere om langdysserne på www.fortidsmindeguide.dk
- Scan QR-koden til højre
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Langdyssen du står ved, har to 
gravkamre placeret symme-
trisk i en 19 x 9 meter øst - vest 
orienteret høj. Graven blev 
anlagt omkring 3.400 f. Kr. af 
de første bønder, den såkald-
te ”Tragtbægerkultur”, som er 
opkaldt efter dens tragtforme-
de og rigt ornamenterede ler-
kar. Synlige grave opstod med 
overgangen fra jæger/samler- 
til bondesamfundet, hvor be-
folkningen blev mere bofast.

Dyssegravene blev restaure-
ret og fredet allerede i 1887, 
og der kendes ingen fund fra 
anlægget. Den tidlige frivilli-
ge fredning markeres af fred-
ningsstenen på højtoppen. 
Det var først med Naturfred-
ningsloven i 1937, at alle syn-
lige fortidsminder automatisk 
blev beskyttet.

Oprindeligt var gravkamre-
ne næsten helt indkapslet i 
jordhøjen. En nu åben kam-
mergang leder fra sydøst 
frem til det østlige, femkan-
tede kammer. 
Ved vestkammeret mangler 
gangen i dag. Ved åbningen 
mellem kammerets bære-
sten mod nordøst ses dog et 
dørtrin - en såkaldt ”tær-
skelsten” kantstillet i jor-
den. Så dette kammer har 
sikkert også haft en gang. 

Gravkamrene i langdysserne 
blev mange gange tilføjet ef-
ter hinanden, således at hø-
jen gradvist blev længere. 
Der kendes op til 5 gravkam-
re i samme høj. Danmarks 
længste langdysse ”Kardyb” 
ved Tastum nær Skive er 
hele 185 meter lang.

Well-preserved long 
barrow with two 
tombs

Wohlerhaltener 
Langdolmen mit 
zwei Grabkammern

Stenvad-området er rigt på fortidsminder - især grave fra bondestenalderen. I oldtiden adskilte Kolindsund mellem Grenå og 
Grund Fjord Djursland i to halvdele: Mod nord en stor ø, som strakte sig fra Grenå til Ørsted og en sydlig halvø fra Grenå til 
Rønde-området. Både nord og syd for sundet finder vi en koncentration af stenalderens storstensgrave. På den sydlige halvø 
omkring Nødager og så her omkring Stenvad. Et forhold som måske afspejler en nordlig og sydlig bygd i stenalderen.

Som du kan se på kortet, er de fleste oldtidsgrave i området blevet sløjfet under agerbrug mv. i nyere tid. Langs Hovlinen kan 
du dog stadig besøge to langdysser. Hvis du fortsætter mod nord til Stenvad og følger Stendyssevej vest for byen, kan du også 
besøge den såkaldte ”50 kr.-dysse”, som var gengivet på den gamle 50 kr.-seddel. og stadig ligger flot i landskabet. 

Husk at du alle steder er gæst på privat jord. Følg afmærkede stier og vis hensyn til både markafgrøder og husdyr.

På opdagelse i dysselandet omkring Stenvad
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Tragtbægerkulturens tre typer af storstensgrave
På tegningerne til venstre ses de tre hovedtyper af Tragtbægerkulturens storstensgrave. Yderst til venstre den tidlige rund-
dysse med eller uden kammergang som blev opført som enkeltmandsbegravelse. Samtidig opførtes rektangulære langdysser, 
der som regel indeholder mere end et kammer og måske er opstået som løbende tilbygninger. Tidlige og snævre gravkamre 
er som regel uden gang og opført til enkeltmandsbegravelser. Senere kamre med sydvendt kammergang gav mulighed for 
genanvendelse af gravkammeret. Gravene kulminerer i den store jættestue, som modsat de lukkede dyssekamre blev opført 
som en fællesgrav. Jættestuer har altid en kammergang som leder til et eller flere store rektangulære kamre.
I alle gravtyperne findes flade opstablede stenfliser - såkaldt tørmur - mellem kammerets og gangens bæresten. Gravene var omslut-
tet af en forseglende jordhøj og næsten altid omsat med randsten langs højfoden. Inden jordhøjen blev opbygget blev der som regel 
lagt et drænende stendække iblandet ler og flint over gravkammeret, som forsegling mod vandindtrængning og indskridning af jord.
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En afgravet langdysse-tomt i markskel

The area here near Stenvad is very 
rich in antiquities - especially the 
Funnel Beaker culture’s megalithic 
tombs from the Early Neolithic 3.600-
3.200 BC. All the more recent Meg-
alithic tombs were common graves, 
which were used several times. They 
culminate in the large passage graves 
around 3.200 BC with a large com-
mon burial chamber.

If you follow the path along the field 
boundary approx. 175m to the south 
you come to an excavated long bar-
row with two fragmentary preserved 
tombs. The long barrow was listed in 
1888, but lacks most of the mound 
which originally would have complete-
ly sealed off the burial chamber. There 
are no known finds from the graves.

Also visit the fine Stenvad barrow by 
Stendyssevej just west of Stenvad.

Das Gebiet um Stenvad herum ist 
sehr reich an Urzeitdenkmälern – 
besonders an Megalithgräbern der 
Trichterbecherkultur aus der frühen 
Jungsteinzeit von 3.600-3.200 v. Chr. 
Alle jüngeren Megalithgräber waren 
Gemeinschaftsgräber, die etliche 
Male benutzt wurden. Sie erreichten 
ihren Höhepunkt mit den groβen Hü-
nengräbern mit einer gemeinsamen 
Grabkammer um 3.200 v. Chr. 

Wenn Sie dem Pfad an der Feldgrenze 
ca. 175 m nach Süden lang folgen, kom-
men Sie zu einem abgetragenen Lang-
dolmen mit zwei fragmentarisch erhal-
tenen Grabkammern.  Der Langdolmen 
wurde 1888 unter Denkmalschutz ge-
stellt; es fehlt jedoch der gröβte Teil 
des Hügels, der die Grabkammern ur-
sprünglich versiegelte. Funde aus den 
Gräbern sind nicht bekannt. 

Statten Sie auch dem Stenvad-Dol-
men am Stendyssevej westlich von 
Stenvad einen Besuch ab.

Se mere om langdysserne på www.fortidsmindeguide.dk
- Scan QR-koden til højre

Tekst, layout og foto: ©
 KulturKonsulenten Tlf. 86 37 70 50, 2014. Fred.nr. 2017:20+22

Stien her langs vestsiden af 
marskellet fører ca. 175 me-
ter mod syd, hvor du kan be-
søge en afgravet, men fredet 
langdysse med to gravkamre. 
Halvvejs ad stien ses tomten 
fra endnu en dysse ca. 25 me-
ter inde på marken. Hertil er 
der dog ikke adgang.

Stengravene blev anlagt om-
kring 3.400 f. Kr. af de første 
bønder, den såkaldte ”Tragt-
bægerkultur”, som er opkaldt 
efter dens tragtformede og rigt 
ornamenterede lerkar. Synlige 
grave opstod med overgangen 
fra jæger/samler- til bonde-
samfundet, hvor befolkningen 
blev mere bofast.

Fremme ved langdyssen ses 
det tydeligt, at den oprinde-
ligt helt forseglende høj over 
gravkamrene næsten er helt 
bortgravet. Det blev den alle-
rede omkring 1880. En forhøj-

ning indenfor flere afspræng-
te randsten langs højkanten 
ses dog stadig.

Af det østlige kammer nær-
mest skellet ses fire af kam-
merets bæresten dækket 
af en flad, delvis afsprængt 
dæksten samt to gangsten fra 
en nordøst-orienteret kam-
mergang. Fra vestkammeret 
står kun to bæresten tilbage.

Alle afgravninger stammer 
fra stenhugst og skattegrav-
ninger i højen, som aldrig er 
blevet undersøgt af arkæolo-
ger. Der kendes heller ikke til 
fund, men de to kamre har 
sikkert rummet klassisk grav-
gaver: Ornamenterede ler-
kar, ravperler, flintøkser og 
flintdolke, som det kendes 
fra utallige lignede anlæg. 
Tilsvarende offergaver til de 
afdøde blev også henstillet på 
randstenene udenfor dyssen.

An excavated 
empty long barrow

Eine abgetragene 
Langdolmenanlage

Stenvad-området er rigt på fortidsminder - især grave fra bondestenalderen. I oldtiden adskilte Kolindsund mellem Grenå og 
Grund Fjord Djursland i to halvdele: Mod nord en stor ø, som strakte sig fra Grenå til Ørsted og en sydlig halvø fra Grenå til 
Rønde-området. Både nord og syd for sundet finder vi en koncentration af stenalderens storstensgrave. På den sydlige halvø 
omkring Nødager og så her omkring Stenvad. Et forhold som måske afspejler en nordlig og sydlig bygd i stenalderen.

Som du kan se på kortet, er de fleste oldtidsgrave i området blevet sløjfet under agerbrug mv. i nyere tid. Langs Hovlinen kan 
du dog stadig besøge to langdysser. Hvis du fortsætter mod nord til Stenvad og følger Stendyssevej vest for byen, kan du også 
besøge den såkaldte ”50 kr.-dysse”, som var gengivet på den gamle 50 kr.-seddel. og stadig ligger flot i landskabet. 

Husk at du alle steder er gæst på privat jord. Følg afmærkede stier og vis hensyn til både markafgrøder og husdyr.

På opdagelse i dysselandet omkring Stenvad
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Tragtbægerkulturens tre typer af storstensgrave
På tegningerne til venstre ses de tre hovedtyper af Tragtbægerkulturens storstensgrave. Yderst til venstre den tidlige rund-
dysse med eller uden kammergang som blev opført som enkeltmandsbegravelse. Samtidig opførtes rektangulære langdysser, 
der som regel indeholder mere end et kammer og måske er opstået som løbende tilbygninger. Tidlige og snævre gravkamre 
er som regel uden gang og opført til enkeltmandsbegravelser. Senere kamre med sydvendt kammergang gav mulighed for 
genanvendelse af gravkammeret. Gravene kulminerer i den store jættestue, som modsat de lukkede dyssekamre blev opført 
som en fællesgrav. Jættestuer har altid en kammergang  som leder til et eller flere store rektangulære kamre.
I alle gravtyperne findes flade opstablede stenfliser - såkaldt tørmur - mellem kammerets og gangens bæresten. Gravene var omslut-
tet af en forseglende jordhøj og næsten altid omsat med randsten langs højfoden. Inden jordhøjen blev opbygget blev der som regel 
lagt et drænende stendække iblandet ler og flint over gravkammeret, som forsegling mod vandindtrængning og indskridning af jord.
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