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Sømarke Dolmen

Der Sømarke-Dolmen

Velkommen til Sømarke-dyssen - en af 
Møns´ mest besøgte storstensgrave fra 
bondestenalderen (3.800 - 1.700 f. Kr.). 
Dyssen er kendt for dens mange skål-
tegn, som blev indhugget i den efterføl-
gende bronzealder (1.700 - 500 f. Kr.), 
samt den fine udsigt over ”Høje Møn” 
på grund af dens beliggenhed ca. 80 
meter over havet

Dyssekammeret er et såkaldt polygo-
nalt (mangekantet) gravkammer med 
7 store bæresten, som vender den fla-
de side indad. Herpå hviler den store 
dæksten som danner loft i kammeret. 
Fra kammeret udgår en smal, oprinde-
ligt jorddækket kammergang mod syd-
sydøst, hvorpå endnu en stor dæksten 
er bevaret. Oprindeligt var alle mellem-
rum mellem bære- og dæksten udfyldt 
med flade stenfliser, som ofte var lagt i 
en mørtel af ler, kalk og knust flint. Her-
ved blev kammeret helt tæt. 

Runddyssen er i dag blot en afgravet 
ruin af det oprindeligt næsten helt høj-
dækkede gravkammer. Den oprindeli-
ge forseglende høj på ca. 20 meter som 
beskyttede gravkammeret, er næsten 
helt bortgravet. Kun en svag hævning 
udenfor kammerets store bæresten er til-
bage. Højen blev afgravet for stenhugst 
og sikkert også plyndring af gravgaver 
allerede før 1880, hvor Nationalmuseet 
for første gang registrerede dyssen. Der 
kendes ikke til fund fra stedet og kred-
sen af randsten som omsluttede højen 
blev genbrugt - men måske stammer 
nogle af stenene langs stien herfra.

Dækstenen over kammeret har en ty-
delig revne. Den siges at stamme fra 
et lynnedslag. Sandheden er nok sna-
rere, at den fremkom, da man under 
stenhugsten forsøgte at kløve stenen. 
I al fald mangler næsten 1/4-del af ste-
nen mod nordøst. 

Opførelsen af de ca. 25.000 storstens-
grave (runddysser, langdysser og jæt-
testuer) som det vurderes, at vi har 
haft i Danmark, falder sammen med 
overgangen fra jæger/samler til bon-
desamfundet omkring år 4.000 f. Kr.

Med agerbrug og kvægavl blev befolk-
ningen bofast. De utallige storstens-
grave som rejstes over få århundreder 
vidner herom. Samtidig repræsenterer 
de en enorm stor fælles arbejdsindsats 
i kultens tjeneste, som næppe nogen-
sinde er overgået. Ikke engang af mid-
delalderens voldsomme kirkebyggeri.
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Vi har stadig bevaret omkring 10 procent 
af storstensgravene, men de fleste er rui-
ner som Sømarke-dyssen. Møn er særlig 
rig på disse grave. Af 119 kendte grave er 
38 bevaret og fredet.

Der Sømarke-Dolmen – der nach der nahegelegenen 
Ortschaft benannt wurde – ist ein abgetragener Rund-
dolmen aus der Bauernsteinzeit um 3.400 v.Chr. herum. 
Die aus Steinen errichtete Grabkammer war ursprünglich 
in einen Erdhügel eingebettet; dieser wurde jedoch vor 
1880, als das dänische Nationalmuseum die Grabstät-
te erstmals registrierte, für die Wiederverwendung der 
Steine abgetragen. Die Randsteine, die das Hügelgrab 
einschlossen, sind deshalb verloren gegangen und die 
grossen Decksteine über der Grabkammer wurden ab-
geschlagen. Deshalb steht die Grabanlage als Ruine 
zurück.  

Ein schmaler Zugang führte vom südöstlichen Grabfuss 
bis zur Kammer und auf dem grossen Deckstein über 
dem Kammerzugang kann man 445 eingearbeitete 
Schälchen aus der darauf folgenden Bronzezeit (1.700 
– 500 v.Chr.) sehen. 10 Schälchen sind ebenfalls am obe-
ren Ende des einen der die Kammer tragenden Tragstei-
ne zu  sehen. Das obere Ende des grossen Decksteins 
trägt 3 Schälchen. In der Bronzezeit waren die Schälchen 
die üblichsten Felsritzungen und werden als Fruchtbar-
keitssymbole betrachtet.  In der Bronzezeit müssen diese 
Steine deshalb sichtbar gewesen sein.  
Die Anzahl der ursprünglichen Megalithengräber in Dä-
nemark wurde auf  25.000  veranschlagt. Davon sind bis 
heute ca. 10 % bewahrt, die jetzt unter Denkmalschutz 
stehen.  

Sømarke Dolmen – named after the village once located 
nearby – is a demolished dolmen tomb dating back to the 
Neolithic period, around 3400 BCE. 
The megalithic burial chamber was once entirely covered 
by earth, forming part of a burial mound, but it was dug 
up and removed for use in construction sometime prior 
to 1880s, when the National Museum first registered the 
site. The peristalith, or kerb of stones, that surrounded 
the hill has disappeared, and the large slab that once 
capped the burial chamber has been broken up, hence 
the site’s current status as a ruin.

A narrow passageway led from the south-eastern foot of 
the hill into the burial chamber. The large roofing slab over 
the passage bears 445 carved cup marks from the sub-
sequent Bronze Age (1700 – 500 BCE). Ten cup marks 
are also visible atop one of the support stones, and there 
are three on top of the massive capstone. Cup marks are 
the most common type of Bronze Age petroglyph in Den-
mark and are widely regarded as fertility symbols. The 
stones must thus have been exposed and visible during 
the Bronze Age.
It is estimated that there were once 25,000 megalithic 
graves in Denmark. Around 10% of these have survived 
and are today protected by law.

Skåltegn - bronzealderens mest almindelige helleristning

Sømarke-dyssen som Nationalmuseets dygtige illustrator A. P. Madsen gengav den under den første besigtigelse i 1880.

Med sine 458 skåltegn er Sømarke-dyssen en af 
de mest dekorerede dysser vi har i Danmark. På 
dækstenen over kammergangen findes ikke min-
dre end 445 skåltegn og på toppen af kammerets 
dæksten ses 3. Yderligere 10 findes nær toppen 
på ydersiden af kammerets bæresten. Et enkelt 
skåltegn ses også på en af de senere opstillede 
sten i stenrækken, som leder frem til dyssen. 

De indtil 5 cm. store prikhuggede og cirkulære skål-
tegn blev indhugget i bronzealderen( 1.700-500 f. Kr.) 
og tolkes af de fleste som frugtbarhedssymboler. 

Skåltegnene er altså mellem 1.800 og 3.000 år yng-
re end opførelsen af runddyssen omkring 3.500 f. 
Kr., hvor dækstenene altså må have været synlige. 

Skåltegn er den mest almindelige af bronzealde-
rens helleristninger. Andre typiske billedelementer 
i helleristningerne er sol, skibe, menneskefigurer 
og slanger. Langt de fleste danske helleristninger 
findes naturligt nok på de bornholmske klipper. I 
det øvrige Danmark ses helleristningerne - som 
her - især på toppen af dækstenene over stenalde-
rens storstensgrave eller på fritliggende store sten.

Oldtiden og særligt ”romantiske” stendysser har en stor plads i 
den danske identitet. Nu som før også gengivet på pengesedler. 
Her den gamle 50 kr. seddel med Stenvad dyssen fra Djursland.
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