
Fotos til højre: Situationsbilleder fra jættestuens 
restaurering i 1989. Kammergangen er åbnet og 
de store dæksten løftes på plads. 

Den tidlige langdysse
Langdyssen i sydøst-hjørnet af P.-
pladsen er bondestenalderens tid-
lige gravform fra omkring 3.500 f. Kr. 
Graven blev sammen med tilsva-
rende runddysser opført som en-
keltbegravelse for stammens le-
dende slægter. Midt i højen ses en 
dæksten over et smalt rektangulært 
gravkammer med fire bæresten. 

Højen indenfor den tidligere kom-
plette randstenskæde langs højfo-
den omsluttede oprindeligt næsten 
hele dækstenen. I dag ses 21 rand-
sten med 3 i hver ende af den rek-
tangulære jordhøj.

Ved Nationalmuseets udgravning 
i 1917 fandtes knogler fra tre per-
soner i gravkammeret: En kvinde, 
en mand samt en person af ukendt 
køn. De var gravlagt sammen med 
to små flintøkser - og en kiselsten, 
som formodes at have været an-
vendt til ildslagning.

Fællesgraven i jættestuen
Jættestuen fra omkring 3.200 f. 
Kr. blev modsat dysserne opført 
som en fællesgrav. De er omgivet 
af megen mystik, idet der omkring 
mange storstensgrave er fundet 
store kultpladser, som har sam-
menhæng med den endelige grav-
læggelse i jættestuen, som kunne 
rumme hundreder af afdøde.

Jættestuen fremstår i dag næsten 
intakt grundet en gennemgribende 
restaurering i 1989. Under en tid-
ligere undersøgelse i 1917 fandt 
Nationalmuseet flotte flintøkser og 
-mejsler samt lerkar, som var med-
givet de afdøde som gravgaver. 
En del menneske- og dyreknogler 
lå også spredt på det oprindelige 
stenflisebelagte gulv. 
Tag lommelygten med og kravl ind 
og oplev den store jættestuegrav!

Storstensgravene ved Knudsskov
Bondestenalderens mere end 5.000 år gamle langdysse- og jættestuegrave

Fra jæger til bonde
Knudshoved Odde strækker sig 
omkring 14 kilometer ud i Små-
landsfarvandet. Området var gen-
nem hele oldtiden - fra den seneste 
istid for omkring 15.000 år siden og 
helt op til vikingetiden omkring år 
1050 - et eftertragtet område. 

I stenalderens hav fandtes rige res-
sourcer af fisk, pattedyr og skaldyr 
og skoven var rig på jagtvildt, frug-
ter og bær. Alle disse muligheder 
blev udnyttet gennem jagt, fiskeri 
og indsamling.

Da ager- og husdyrbrug fra omkring 
4.000 f. Kr. gradvist vandt indpas 
ændrede stammesamfundet form. 
De tidligere omstrejfende jæger/
samler grupper blev efterhånden 
mere bofaste. Fra omkring 3.600 f. 
Kr. resulterede det i anlæggelsen 
af synlige begravelsesmonumen-
ter som langdyssen og jættestuen 
her ved Knudsskov.

Se mere om fortidsminderne på Knudshoved Odde på www.fortidsmindeguide.dk og www.vordingborg.dk
eller scan QR-koden øverst til højre
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Willkommen bei den mehr als 5.000 Jahre alten 
Langdolmen und Ganggräbern im Knudsskov. 
Das grosse Ganggrab, vor dem Sie stehen, 
wurde um ca. 3.200 v. Chr. errichtet. Es wur-
de als Gemeinschaftsgrab aufgeführt und be-
kundet die nach und nach erfolgende Sess-
haftigkeit der Bevölkerung, als Ackerbau und 
Haustierhaltung langsam die Lebensform seit 
der jüngsten Eiszeit vor ca. 15.000 Jahren  als 
Jäger/Sammler, ablösten. Das Ganggrab ist 
heute vollständig restauriert und wir heissen 
Sie willkommen, ein imposantes Erlebnis zu 
betreten. Nicht vergessen, eine Taschenlampe 
mitzunehmen!  

Der Langdolmen am südöstlichen Ende des 
Parkplatzes wurde einige Jahrhunderte vor 
dem Ganggrab errichtet. Im Gegensatz zum 
Ganggrab, wurde er als Grabstätte für auser-
wählte Verstorbene – sicherlich für die führen-
den Geschlechter des Stammes – errichtet, und 
der Dolmen besitzt nur eine kleine rechteckige 
Grabkammer mit einem grossen Deckstein.  

Die Knudshoved Odde (Landspitze) erstreckt 
sich 14 km in das Smålandsfarvandet (Små-
lands-Fahrwasser) hinein, und war besonders 
in der Steinzeit ein attraktiver Ort mit reichlichen 
Nahrungsressourcen aus Meer und Wald. 

Die Megalithengräber 
im Knudsskov

Welcome to Knudsskov’s Neolithic long barrow 
and passage grave, dating back over 5.000 years. 
The large passage grave before which you now 
stand was raised in approximately 3200 BC. It 
was built as a communal burial site and bears 
witness to the sedentary nature of the local 
population, for whom farming and animal hus-
bandry gradually replaced the hunter/gatherer 
culture that had reigned since the last ice age, 
around 15,000 years ago. The passage grave 
has now been completely restored, and you are 
welcome to venture inside it for an impressive 
experience. Remember to bring a flashlight!

The long barrow in the southeast corner of the 
car park was constructed a few hundred years 
before the passage grave. Unlike the commu-
nal passage grave, it was built for specific oc-
cupants – most likely the tribe’s dominant fami-
lies. The barrow has a small, rectangular burial 
chamber covered by an immense capstone.

The Knudshoved Odde headland reaches 14 
km out into the Smålandsfarvandet sea and 
was an attractive area in the Stone Age, provid-
ing access to abundant resources in both the 
sea and forest.

Knudsskov’s 
Megalithic Grave

Foto: Sv. Hansen og T. Dehn, KUAS.

Kort: © KMS

Gravhøje

Stordysse

Langdysse

Gravhøje

HER ER DU

Langdysse

Sagnsten

Stensætninger

Fortidsminder på Knudshoved
I Vordingborg Kommune er især Knuds-
hoved Odde og Møn rige på flotte sten-
aldergrave. Begge områder indtager en 
ganske særlig plads i Danmarks oldtids-
historie. Vordingborg Kommune plejer en 
lang række fortidsminder i samarbejde 
med private lodsejere, og der er offentlig 
adgang til mere end 50 steder - se mere 
på www.fortidsmindeguide.dk

På kortet ses de fortidsminder på Knuds-
hoved Odde, som er tilgængelige for of-
fentligheden. I Oreby Skov ligger en fin 
langdysse og gravhøje til besøg på skov-
turen og den meget flotte jættestue ”Mile-
høj” på Milehøjvej ved Stuby er absolut 
også et besøg værd!

De synlige fortidsminder er dog kun en 
del af en forsvunden helhed. Rigtigt man-
ge fortidsminder - især på åbent land - er 
gennem tiden blevet offer for både plov 
og stenhugst. Fundbilledet suppleres 
også af utallige løsfundne genstande fra 
især stenalderen. Mest på den ydre del 
af Knudshoved Odde, samt 8 fredede 
skibsvrag hovedsageligt langs sydkysten 
af odden.

ADGANGSREGLER

Knudsskov og Oreby Skov er 
privatejet og adgang sker i hen-
hold til Naturfredningsloven.

•	 Du må kun færdes på veje og 
stier til fods eller på cykel mel-
lem solopgang og solnedgang.

•	 Al adgang sker på eget ansvar. 

•	 Pas på brandfaren - rygning og 
brug af åben ild er ikke tilladt 
mellem 1. juli og 31. august.

•	 Følg eventuel lokal skiltning.

•	 Henkast ikke affald i naturen.

•	 Hunde skal altid føres i snor.

•	 Ridning kun med ridekort.

•	 Husk også at adgang til fortids-
minder på privat jord kræver 
ejers tilladelse. 

GOD TUR !
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