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Velkommen til Skovgårde fredningen
En kystnær arealfredning af hedearealer med en bronzealder-gravplads

Das 29 Hektar groβe Hügelgelän-
de des Naturschutzgebietes bei 
Skovgårde beinhaltet ein Heide-
gelände mit insgesamt 10 Hügel-
gräbern aus der Bronzezeit, sowie 
eine anmutige, charakteristische 
Natur. Das eingezäunte Gebiet 
wird für die Viehhaltung benutzt 
und zu Fuβ sind Sie willkommen. 
Bedenken Sie jedoch:
• Unter Berücksichtigung der 

grasenden Tiere ist das Mit-
nehmen von Hunden innerhalb 
des eingezäunten Bereiches 
nicht gestattet.  

• Die Anwendung von offenem 
Feuer ist in diesem Bereich 
verboten.

• Respektieren Sie die Privat-
wohnungen der Anlieger und 
vermeiden Sie lärmendes Ver-
halten.  

• Keine Abfälle in die Natur wer-
fen. Benutzen Sie dazu die am 
Parkplatz angebrachten Ab-
fallbehälter.

The 29-hectare conservation area 
of the uplands at Skovgårde con-
tains a fine heat area with a to-
tal of 10 burial mounds from the 
Bronze Age as well as beautiful 
and unique scenery. The fenced 
area is grazed by cattle and you 
are welcome to enter on foot, 
but remember that:
• Dogs are not allowed inside the 

fenced area due to the grazing 
animals.

• Any use of open fire in the area 
is forbidden.

• Show respect for private prop-
erty and avoid noisy behaviour.

• Do not leave any litter. Use the 
rubbish bins at the car park.

Se mere om Skovgårde fredningen på www.fortidsmindeguide.dk
- Scan QR-koden til højre
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Norddjurs Kommune byder 
dig velkommen til fods her på  
det fredede areal ved Skov-
gårde. Færdsel er tilladt hele 
døgnet, men bemærk at al 
færdsel sker på eget ansvar i 
henhold til Naturbeskyttelses-
loven.

Husk at:

• Hunde må ikke medtages 
indefor det indhegnede om-
råde af hensyn til de græs-
sende dyr.

• Al brug af åben ild på områ-
det er forbudt.

• Vis hensyn til privat bebyg-
gelse og undgå støjende ad-
færd.

• Smid ikke affald i naturen. 
Brug skraldespandene ved 
parkeringspladsen.

Fredningen af det ca. 29 hektar store område med bakkedraget ved Skovgårde blev gennemført ad to omgange i 1967 og -70. Hovedfor-
målet var at sikre sammenhængen mellem områdets gravhøje og bevare åbne naturarealer i det ellers tæt bebyggede sommerhusområde. 
Med fredningerne er der også skabt nærrekreative, offentligt tilgængelige fællesarealer med en smuk og efterhånden sjælden natur af 
hedekarakter i et område, som gennem århundreder har været præget af sandflugt. Især den sydvestlige del  af fredningen fremstår nu, 
på baggrund af vedholdende arealpleje af Norddjurs Kommune og afgræsning med kreaturer, som et smukt lysåbent hedeareal. 

Nutidens landskab med hede ligner meget bronzealderens åbne landskab, hvor fritgående dyr afgræssede landskabet.  
De 10 gravhøje på området er det synlige bevis for bosættelsen i området fra denne tid. Ud til Nordkystvejen mod nordvest finder du også 
Skovgårde middelalder-voldsted fra 1500-tallet, som absolut også er et besøg værd!
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Bronzealdergravpladsen ved Skovgårde
To storhøje og tre yngre småhøje

Here at the west end of the Skovgårde 
conservation area are five burial 
mounds and another five are located 
in and around the fence just east of 
here. Close to the sign there are two 
large mounds, which were built in 
the Early Bronze Age 1.700-1.500 BC 
and were certainly expanded several 
times later as new burials took place.

In the middle of the Bronze Age the 
burial custom changed to cremation. 
This was first in stone chests, which 
you can see at the bottom of the ex-
cavated mound here by the sign, and 
later in the form of burial urns buried 
in the old mound or in their own small 
mounds. Over time this resulted in an 
entire cemetery, clearly showing the 
Bronze Age connections with the lo-
cal community, which thanks to ag-
riculture and cattle herding became 
increasingly sedentary.

Hier am westlichen Ende des Skov- 
gårde-Naturschutzgebietes liegen 5 
Hügelgräber. Weitere 5 Hügelgräber 
befinden sich in und um die Einzäu-
nung herum in östliche Richtung. 
Hier bei diesem Schild sehen Sie zwei 
groβe Hügelgräber, die in der älteren 
Bronzezeit von 1.700-1.500 v. Chr. er-
richtet und ganz sicher mehrmals um 
neue Gräber erweitert wurden.  

In der Mitte der Bronzezeit änderte 
sich der Bestattungsbrauch in Feu-
erbestattungen. Am Anfang in Stein-
kisten, die Sie am Boden des abge-
tragenen Hügels sehen können, und 
später in der Form von Graburnen, 
die in den alten Hügelgräbern oder in 
eigenen kleinen Hügelgräbern beige-
setzt wurden. Mit der Zeit entstand 
dadurch ein Bestattungsplatz, der 
deutlich die groβe Verbundenheit mit 
dem Nahbereich zeigt, da man durch 
Ackerbau und Viehhaltung ansässiger 
geworden war.   

Se mere om Skovgårde fredningen på www.fortidsmindeguide.dk
- Scan QR-koden til højre
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De 5 samlede gravhøje her i 
vestenden af Skovgårdefred-
ningens bakkedrag illustrerer 
på bedste vis bronzealderens 
skiftende gravskik og højbyg-
geri. Yderligere 5 mindre høje 
findes på det indhegnede he-
deareal lige øst herfor. Mod 
nord til Kattegat-kysten ken-
des også 6 sløjfede samt 5 an-
dre synlige, fredede gravhøje.

Ingen af Skovgårde-højene er 
undersøgt arkæologisk og der 
kendes heller ikke til fund. 
Højtypen er dog velkendt fra 
utallige andre udgravninger. 

De første storhøje
De to store og meget vel-
bevarede høje, som du ser 
markeret med fredningssten, 
regnes som de først anlag-
te gravhøje. Højene blev 
opført over ligbegravelser 
i udhulede egetræskister - 
såkaldte ”bulkister”. 
Borum Eshøj nær Århus samt 
Skrydstrup- og Egtvedpigens 
grave er sådanne, oftest rigt 
udstyrede, grave. På grund 
af den forseglende  højs gode 
bevaringsforhold er de blandt 
de fineste bronzealdergrave, 
der kendes i hele verden.

Bronze Age burial 
mounds at Skovgårde

Hügelgräber der 
Bronzezeit bei 
Skovgårde

Ligbrænding starter
Omkring midten af ældre 
bronzealderen ca. 1.500 f.Kr. 
introduceres ligbrænding i 
Danmark. Brændte ben og 
gravgaver i sekundært anlag-
te stenkister i de gamle høje 
optræder fra da af sidelø-
bende med stenkister i egne 
mindre høje. 

En flot stenkiste ser du i den 
næsten helt afgravede høj 
lige øst for skiltet. Nær den 
gamle højbund ses stadig en 
frilagt, næsten mandslang 
stenkiste til brændte ben.

Masser af gravurner
I den yngre bronzealder om-
kring 1.000 f. Kr. blev lig-
brændingen helt eneråden-
de. Den næsten mandslange 
stenkiste blev afløst af let-
tere håndterbare gravurner. 
Der er eksempler på op til 
100 sekundært nedsatte ur-
ner i solsiden af de gamle og 
måske udvidede storhøje. 

Gravurnerne blev også ned-
sat i egne småhøje, som i dag 
på grund af opdyrkningen er 
næsten helt forsvundet i det 
åbne land.

Gravpladsen
De større høje fik således med 
tiden mere karakter af ”eta-
gegrave” og repræsenterer 
måske en egen gravplads for 
en ledende slægt eller klan.
Højene samlede sig i løbet af 
bronzealderen til store grav-
pladser med høje af stærkt 
varierende størrelse.

Besøg også den ganske velbe-
varede lave høj ca. 60 meter 
mod sydvest. Bemærk den 
fine kæde af randsten som 
helt typisk omslutter højen 
og måske endnu en stenkiste.Tegning: Jens Bech og Henrik Vester Jørgensen ©

Større gravhøje består som regel af flere byggefaser - her en høj med 3 byggefaser. 
Højen blev grundlagt med ligbegravelser i bulkister (udhulede egestammer) i fase 1 og 2. - Se indsat tegning øverst til højre. 
Sekundære brandgrave - først i stenkister med brændte ben og senere i fint udformede gravurner - blev herefter nedsat i toppen af 
den gamle høj. I fase 3 udvides højen endnu engang og der nedsattes igen en række gravurner i solsiden af højen.

Ligbrænding blev den helt domine-
rende gravform i yngre bronzealder 
og gravgaverne blev med tiden mere 
symbolske end i ældre bronzealders 
rigt udstyrede egekiste-begravelser.

Måske blev det også mere almindeligt 
at blive gravsat. Arbejdet blev i al 
fald en del mindre end den kolossale 
fællesindsats og samfundsmæssige 
investering, som ligger bag de tidli-
ge storhøje, hvor enorme mængder 
frugtbar tørv blev skrællet af og hen-
lagt i gravhøjene.

Tegninger: Henrik Vester Jørgensen ©
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Nordkystens hedelandskab - Fortid og nutid
Et landskab med rod i bronzealderen

Here by the fence there are three 
small mounds from the Bronze Age 
(1.700-500 BC). The mounds have not 
been excavated but based on their 
size they are likely to be cremation 
sites – in stone chests or burial urns - 
from the later Bronze Age. Read more 
about the changing Bronze Age burial 
customs on the sign next to the two 
large mounds just west of the fence.

The open grassland was established 
in the Bronze Age when extensive 
grazing of livestock began in earnest. 
Since then the landscape has been 
transformed by centuries of drifting 
sand, which in many places has cov-
ered over the old surface. Today’s 
Heatland lies on this poor sandy base 
and is home to numerous rare and en-
dangered plants, animals and insects.

Se mere om Skovgårde fredningen på www.fortidsmindeguide.dk
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Her på det nordvendte bak-
kedrag mod Kattegat har der 
boet mennesker siden den tid-
lige oldtid. De 3 gravhøje på 
det åbne, indhegnede areal er 
et synlige bevis på bosættelsen 
i bronzealderen 1.700-500 f. Kr.

Udnyttelsen af hedeland-
skabet her på nordkysten af 
Djursland blev grundlagt i 
bondestenalderen og tog fart 
i bronzealderens begyndel-
se omkring 1.700 f. Kr., hvor 
ekstensiv græsning med hus-
dyr for alvor begyndte. 

Hvis et hedelandskab får lov 
at ligge udyrket uden græs-
ning eller pleje, vil selvsået 
bevoksning efter få år lang-
somt ændre området til krat 

og skov. Især gyvel skyder i 
dag kraftigt frem på områ-
det. Derfor plejer Norddjurs 
Kommune området, samtidig 
med at kreaturer afgræsser 
arealet. På heden findes en 
mængde planter, dyr og in-
sekter tilpasset den nærings-
fattige jordbund. Mange er 
nu sjældne i kraft af heder-
nes tilbagegang.

Heden er i dag en lovbeskyt-
tet naturtype, som gennem 
det seneste århundrede grad-
vist er gået tilbage. Især på 
grund af gødskning og udvi-
delse af landbrugsarealerne. 
I 2006 var der for eksempel 
kun omkring 843 km2 hede til-
bage - svarende til beskedne 2 
% af Danmarks samlede areal.

Heatland landscape - 
past and present

Die Heidelandschaft  
- Vergangenheit und 
Gegenwart

Tegning: Henrik Vester Jørgensen ©

Hedens gravhøje
De 3 relativt små gravhøje på 
hedearealet samt to lignen-
de i skoven nord for indheg-
ningen sløres en del af sand-
flugt og afgravninger gennem 
tiden. 

Højene rummer dog ganske 
sikkert stadig brandgrave i 
form af stenkister eller urner 
fra den yngre del af bronze-
alderen. Mange af de store 
sten, som ses på området 
stammmer måske også fra 
randsten omkring højene el-
ler plyndrede gravkamre.

Du kan læse mere om bron-
zealderens skiftende gravskik 
på skiltet ved de to store høje 
lige vest for indhegningen.

Gravhøjen du står ved her er 
lidt speciel. I toppen sidder 
stadig en betonstøbt mærke-
sten, som  tyskerne etable-
rede i 1944. Krydset i toppen 
angiver at stenen blev brugt 
som målepunkt. Tilsvaren-
de findes mange nuværende 
danske fixpunkter på toppen 
af gravhøje.

Bronzealderen var agerbrugets og kvægavlens tidsalder, hvor bebyggelsen i solide langhuse begyndte at samle sig i det åbne 
landskab skabt af græssende husdyr. På grund af de relativt spinkle redskaber blev kun de lettere jorder opdyrket. Små mar-
ker, som blev kultiveret med den simpel ardplov, var frahegnet for at forhindre husdyrenes adgang.

Helleristning med pløjescene fra bronzealderen. Der pløjes med en simpel ardplov trukket af 
okser. Ard-ploven opfurede blot jorden. Manden har en taske med såsæd. (Bohuslän, Sverige)

Sandflugt
Landskabet på Norddjursland 
er også kraftigt præget af den 
massive sandflugt, som både 
i oldtid, middelalder og helt 
frem til 1800-tallet plagede 
området. Mange steder over-
lejres den gamle overflade 
af metertykke flyvesandslag. 
Oldtidens overflade ligger 
derfor ofte  skjult og velbe-
varede under sandet. Om-
kring Hemmed - ca. 12 km. 
mod øst - blev der for eksem-
pel i 1992 udgravet nogle af 
Danmarks bedst bevarede 
bopladser fra bronzealderen.

In dieser Einzäunung befinden sich 3 
kleinere Hügelgräber aus der Bron-
zezeit  (1.700-500 v. Chr.). Die Grä-
ber wurden nicht untersucht; wegen 
ihrer Gröβe beinhalten sie jedoch 
wahrscheinlich Feuerbestattungsgrä-
ber – Steinkisten oder Graburnen – 
aus der jüngeren Bronzezeit.  Lesen 
Sie mehr über den wechselnden Be-
stattungsbrauch  am Schild bei den 
beiden groβen Hügelgräbern westlich 
der Einzäunung.  

Das lichte Weidegebiet wurde in der 
Bronzezeit angelegt, als die exten-
sive Bewirtschaftung mit Haustieren 
ernsthaft eingeleitet wurde.  Seitdem 
wurde die Landschaft durch über die 
Jahrhunderte erfolgende Sandflucht, 
die an vielen Stellen die alte Oberflä-
che versiegelt hat, neu ausgerichtet.   
Das Heideland der Gegenwart liegt 
auf diesem mageren Sandboden und 
beheimatet viele seltene und vom 
Aussterben bedrohte Pflanzen, Tiere 
und Insekten.  
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