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The privately owned Bønsvig Forest is a varied 
coastal woodland that you can visit on bicycle 
or on foot. You may visit during the daytime and 
must remain on the paths and trails. Remember 
to always keep your dog on leash.

The coast along the eastern side of Jungshoved 
consists primarily of expansive reed marshes, 
small  grazing commons, beach meadows, and 
fens. The area is home to a number of rare in-
digenous plants, and during the spring, the for-
est floor is covered with wildflowers.

The old pilot’s house on the beach was formerly 
used by the pilots from Nyord. ”The Boat Oak” – 
a large oak tree near the house – saved the crew 
of an English ship from drowning. when it acted 
as a mooring post in the storm surge of 1876.

Be sure to visit ”Svend Gønge’s Cave”, a 
5200-year-old passage grave from the Neo-
lithic period. The tomb is marked on the map, 
and on-site interpretative signs will tell you more 
about its history.

Der im privaten Besitz befindliche Bønsviger 
Wald ist ein variierter Wald in Küstennähe, den Sie 
zu Fuss oder mit dem Fahrrad besuchen können. 
In den Tagesstunden ist der Aufenthalt gestattet 
und der Verkehr ist nur auf den Waldwegen und 
Stegen zulässig. Vergessen Sie auch nicht, dass 
Hunde immer an der Leine zu führen sind.  

Die Küste entlang der Ostseite von Jungshoved 
besteht hauptsächlich aus Schilfsümpfen, klei-
nen Weidegeländen, Strandweiden und Mooren 
und Tümpeln. Hier wächst u.a. eine Reihe sel-
tener und charakteristischer Pflanzen, und im 
Frühjahr besteht der ganze Waldboden aus 
einem Teppich aus Buschwindröschen.  

Das alte Lotsenhaus am Strand wurde früher von 
den Lotsen aus Nyord benutzt. Die ”Bootseiche” 
– eine grosse Eiche in der Nähe des Hauses – ret-
tete während der Sturmflut 1876 die Besatzung 
eines englischen Schiffes vor dem Ertrinken, in 
dem sie als Vertäuungspfahl benutzt wurde.  

Besuchen Sie auch die ”Svend Gønges Höhle” 
- ein 5200 Jahre altes Ganggrab aus der Jung-
steinzeit (siehe Karte). Die Beschilderung am 
Ganggrab erzählt Ihnen mehr!  

Welcome to
Bønsvighoved Forest

Willkommen im 
Bønsvighoved Wald

Den privatejede Bønsvighoved Skov er 
en varieret kystnær skov, som du kan 
besøge til fods eller på cykel. Ophold 
er tilladt i dagtimerne og færdsel skal 
holdes til skovveje og stier. Husk også 
at hunde altid skal føres i snor.

Kysten langs østsiden af Jungshoved 
består væsentligst af store rørsumpe, 
små overdrevsarealer, strandenge 
samt kær. Disse områder er levested 
for en række karakteristiske og sjældne 
plantearter. Om foråret er skovbunden 
mange steder dækket af hvide, blå og 
gule anemoner.

Det gamle lodshus ved stranden blev 
tidligere benyttet af lodserne fra Ny-
ord. ”Bådegen” - et stort egetræ tæt 
på huset - reddede som fortøjnings-
pæl besætningen på et engelsk skib fra 
druknedøden under stormfloden i 1876.

Hvis du her fra P.-pladsen følger skov-
vejen ca. 250 meter mod kysten, og så 
drejer til venstre ad skovvejen mod nord 
langs kysten, kommer du efter ca. 600 
meter til den 5.200 år gamle jættestue 
”Svend Gønges Hule”. Et informations-
skilt uddyber historien om både jætte-
stuen og Svend Gønge.

TLF. 55 36 24 90

Bønsvighoved og Store Hestehave Skov yderst mod øst på Jungshoved danner tilsammen et omkring 196 hektar stort skovareal langs den lavvandede kyst. 
På luftfotografiet herover fra foråret 2010 ses kun skovene omkring Bønsvig by. Store Hestehave Skov nordvest for Bønsvig fortsætter langs kysten mod Roneklint. 
Tag en frisk rundtur ad den 4 km. lange prikkede rute herfra og til stranden ved lodshuset og videre til Svend Gønges Hule. Fortsæt så gennem Store Hestehave 
Skov retur til asfaltvejen vest for Bønsvig og følg vejen gennem byen tilbage til parkeringspladsen. Som resultat af udskiftningen i 1800-tallet ligger gårdene i 
Bønsvig stadig samlet, hvorfra landsbyens marker og veje - især mod mod syd og vest - stråler næsten stjerneformet ud fra.

På tur i skoven med Svend Gønges Hule

Fakse Bugt
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Luftfoto 2010 © COWI

Besøg Svend Gønges Hule i Bønsvighoved Skov.
Foto: © KulturKonsulenten



Svend Gønges Hule
Ruinen af en jættestue på Jungshoved
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Svend Gønge’s Cave is a passage grave dating 
back approximately 5.200 years, when it func-
tioned as a communal grave during the Neolithic 
period. Though now freestanding, the group of 
stones was once entirely covered by earth, form-
ing part of a burial mound enclosed by a peris-
talith, or kerb of stones. The roof slabs over the 
chamber entranceway as well as two of the three 
slabs capping the burial chamber itself were re-
moved and used for road construction in 1830.

The passage grave’s name comes from Svend 
Poulsen Gønge, a local freedom fighter during 
the Dano-Swedish War of 1658–60. The tomb 
was believed to have been Gønge’s hiding place.

The passage grave was excavated by the Na-
tional Museum in 1924. Archaeologists found 
flint axes and daggers, ornamental pottery, and 
amber beads. These finds show that the tomb 
was used for numerous burials over a period of 
around 1.200 years. Along with the somewhat 
older long barrow and dolmen tombs, these 
passage graves marked out the tribe’s territory 
and functioned as tribal meeting places.

Das Ganggrab Svend Gønges Höhle ist ein ca. 
5.200 Jahre altes Gemeinschaftsgrab aus der 
Jungsteinzeit. Die heute abgegrabenen Stein-
setzungen waren ursprünglich ganz und gar in 
einem versiegelten Erdhügel eingeschlossen, 
der am Fuss entlang mit Randsteinen umgeben 
war. Die Decksteine über dem Kammergang 
und zwei der drei Decksteine über der Grab-
kammer wurden entfernt, und 1830 erneut bei 
der Anlegung von Strassen angewendet.  

Das Ganggrab wurde nach Svend Poulsen 
Gønge benannt – einem ortsansässigen Wider-
standskämpfer während des Dänisch-Schwe-
dischen Krieges 1658 – 60.  

Das Ganggrab wurde 1924 vom dänischen Na-
tionalmuseum ausgegraben und Funde von Äx-
ten und Dolchen aus Feuerstein, ornamentierten 
Lehmgefässen sowie Bernsteinperlen u.a.m. 
beweisen, dass es über ca. 1.200 Jahre hin-
durch mehrmals als Grablegungsstätte benutzt 
wurde. Zusammen mit den etwas älteren Lang- 
und Runddolmen markierten die Megalithgrä-
ber das Territorium des Stammes, und wirkten 
als Treffplatz des Stammes.  

Svend Gønge’s Cave 
Passage Grave

Das Ganggrab 
Svend Gønges Höhle

Stensætningerne kaldet ”Svend Gøn-
ges Hule” her i Bønsvig Skov på det 
østligste af Jungshoved er de afgrave-
de rester af en lille ca. 5.200 år gammel 
jættestuegrav fra bondestenalderen. 

Jættestuen er den sidste gravform i 
den såkaldte Tragtbægerkultur, som 
grundlagde landbruget i Danmark. 
Jættestuen blev opført som en fælles-
grav modsat de tidligere, mindre rund- 
og langdysser med ganske små grav-
kamre, som var forbeholdt få personer.

Graven består af et for jættestuerne re-
lativt lille, 3 x 2 meter stort gravkammer 
med 8 bæresten, som nu kun er dækket 
med 1 af 3 oprindelige dæksten. Måske 
er det lille kammer en overgangsform til 
de fuldt udviklede, store jættestuegrave. 
Udenfor kammeret markerer 3 x 2 bæ-
resten gangen til gravkammeret, som 
også  oprindeligt var dækket med store 
dæksten. Det siges at de manglende 

Navnet ”Svend Gønges Hule”

sten omkring 1830 blev genanvendt til 
opbygning af skovvejene. I stenalderen 
var hele graven dækket af en høj og alle 
mellemrum mellem bærestenene var 
udfyldt med flade stenfliser - såkaldt 
tørmur - så graven var helt tæt. Af hø-
jen ses nu kun en lav forhøjning omkring 
kammeret. Langs kanten af højen stod 
en ubrudt række randsten, hvoraf 6 nu 
delvist afsprængte sten er bevaret.

I 1924 udgravede Nationalmuseet jæt-
testuen og graven blev siden hen fre-
det i 1945. Oldsagsfund fra forskellige 
perioder af bondestenalderen: Orna-
menterede lerkar, flintøkser, ravperler, 
flintdolke samt en stridsøkse vidner 
om, at jættestuen blev benyttet gen-
tagne gange som gravplads gennem 
omkring 1.200 år. Der blev ikke fundet 
knogler, fra de gentagne begravelser 
som typisk fandt sted i jættestuen. Ske-
letdelene herfra var sikkert for længst 
nedbrudt. 
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Tragtbægerkulturens fantastiske lerkar

Tegn. af A. Larsen i S. Müllers ”Vor Oldtid”, 1897.

Fra Tragtbægerkulturen (3.900 - 2.800 f.Kr.) findes de fineste lerkar fra Danmarks oldtid. 
De smukke svajede lerkar blev udsmykket med fladedækkende, indtrykkede ornamenter 
og mange gange fremstillet direkte til brug som gravgaver til de afdøde, som var gravlagt 
i dysserne og jættestuerne. Lerkarrenes tragtformede profil gav navn til perioden, hvor 
hovederhvervet gradvist skiftede fra en jæger/samler tilværelse til et mere bofast bonde-
samfund. Lerkar med mad- og drikofre til de afdøde blev hensat både som gravgaver inde 
i gravkammeret og udenfor på toppen af randstenene omkring gangens åbning. Storstens-
gravene, som repræsenterer en enorm indsats i kultens tjeneste, har givetvis også fungeret 
som samfundets samlingspladser og markeret stammens område.

Hængekar

Øskenflaske

Ansigtskar

Kraveflaske

Tragtbægre

De fleste stednavne på forhistoriske anlæg er 
opstået gennem overleverede historier, sagn el-
ler hændelser i nyere tid. Mange sagn har også 
beskyttet både storstensgrave og gravhøje mod 
fuldstændig ødelæggelse, fordi de fortæller at 
det ville gå folk ilde, hvis de forgreb sig på dem.

Svend Gønges Hule-jættestuen har fået sit sær-
prægede navn efter frihedskæmperen Svend 
Poulsen Gønge, som var en af de ledende op-
rørere under Svenskekrigene i 1658-60. Ifølge 
overleveringerne skjulte Svend Gønge sig i jæt-
testuen under svenskernes hærgen på Jungs-
hoved, hvorunder også Jungshoved Slot ca. 5 
kilometer sydvest herfor blev indtaget.

Tilsvarende stednavne kendes f.eks. fra ”Jens 
Langknivs Hule” og ”Røverhulen” - to jyske stor-
stensgrave ved henholdsvis Karup og i Rold Skov.

Historien om Svend Gønge er gendigtet i Carit Etlars roman ”Gøngehøvdingen”.
Her en tegning af Poul Steffensen til førsteudgaven i 1853.
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