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Resumé 
 
Udgravning efter forudgående forundersøgelse i henhold til museumslovens § 27 som følge af 
nybyggeri ved Klelund Jagtslot i den sydlige del af Klelund Plantage, Lindknud sogn, Holsted 
Kommune. 
 Gravhøj sb. 214 Lindknud sogn lå indenfor byggezonen og blev derfor undersøgt. Højen har 
bestået af to faser, hvor primærgraven har været et dyssekammer fra tragtbægerkulturen (ca. 4000-
2800 f.Kr.), der dog blev forstyrret allerede i oldtiden. Lidt acentralt i højen fandtes en sekundær 
begravelse i form af en stensat kiste fra sen enkeltgravskultur (ca. 2400 f.Kr.). Gravgodset bestod af 
et retvægget bæger, en flintøkse, en stridsøkse samt over 700 ravperler. Graven tolkes derfor som en 
rig dobbeltgrav, hvor såvel en mand som en kvinde blev gravlagt.  
 
Undersøgelsens forhistorie 
 
Greve L. Moltke Huitfeldt ønskede i 1963 at opføre nogle nye avlsbygninger ved sit jagtslot i 
Klelund og etablere en allé/et brandbælte, som skulle føres op til huset. Til det formål ville han 
gerne have fjernet en forhøjning, som skar sig ind i mødding og aljekumme. Det viste sig imidlertid 
, at forhøjningen var blevet fredet d. 15/12 1952,  høj 3306:4 på matr. Nr. 9a Klelund, Lindknud 
sogn. Greven forsøgte derfor at få ophævet fredningen af den formodede gravhøj. Man havde dog 
samtidig fået oplysning om, at skovrider Jensen, der i sin tid anlagde plantagen, havde opført et 
lysthus på højen. Højen kunne derfor være bygget af skovrideren for at hæve lysthuset.  
 Højen blev først besigtiget og dernæst prøvegravet i 1964 af Georg Kunwald fra Nationalmuseet. 
Kunwald mente, at der var tale om en gravhøj, men i det meterbrede snit igennem højmidten fandtes 
ingen grave, hvilket støttede teorien om lysthusfundament. Museet mente derfor, at tvivlen skulle 
komme greven til gode og erklærede sig indforstået med, at fredningen blev ophævet. Det blev 
aftalt, at højen skulle fjernes manuelt og under agtpågivenhed over for eventuelle fund af grave 
og/eller oldsager. Hvis der fandtes noget skulle arbejdet straks indstilles og museet underrettes med 
henblik på en undersøgelse. Højen blev imidlertid aldrig fjernet af greve L. Moltke Huitfeldt. 
 Rådgivningsfirmaet Hundsbæk og Henriksen A/S havde på baggrund af en planlagt udvidelse af 
Klelund Jagtslot i 2006, bestilt en forundersøgelse af gravhøjen, sb. 214, Lindknud sogn. Højresten 
ville komme til at ligge i vejen for byggeriet ved jagtslottet.    
 Forundersøgelsen viste, at der var tale om en gravhøj, som skulle udgraves før anlægsarbejderne 
gik i gang. 
 
  
Undersøgelsens data 
 
Undersøgelsen fandt sted i perioden: 26/03 – 27/04 2007 
 
med deltagelse af:  Student Rikke Olafson 
                        Student Anita Terp 

Arkæolog Scott Dollar    
   Mag.Art. Lisbeth Christensen (leder) 
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Gravemaskine: Ronni Olesen fra entreprenør Frisesdahl A/S ved Niels 

Peter Friesesdahl 
 
Udgravningen er betalt af: Sofie Kirk Kristiansen & Christopher Kiær Thomsen c/o 

KIRKBI A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund 
 
Udgravningen er udført af: Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 

Brørup 
 
Naturvidenskabelige undersøgelser: Thomas Bartholin, Am Haidberg 18, 21465 Wentorf 
   Tyskland 
   
   Jan Heinemeier, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus 
   Uniersitet, 8000 Aarhus 
 
Konservering:  Gerd Nebrich, Konserveringstjenesten i Ølgod,  
   Vestergade 5-7, 6870 Ølgod 
 
Bygherre:   Sofie Kirk Kristiansen & Christopher Kiær Thomsen 
   KIRKBI A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund  
  
 
Målesystem og fixpunkt 
 
Der blev oprettet et målesystem, som dog ikke blev anvendt, idet samtlige overordnede opmålinger 
blev foretaget med DGP-S. 
 Det oprettede målesystem er et retvinklet koordinatsystem med x-aksen voksende mod nord og y-
aksen anbragt vinkelret på denne, voksende mod øst. Udgangspunktet for målesystemet er punktet 
500/500. Punktet blev målt ind med DGP-S sammen med 7 andre målepunkter indenfor samme 
koordinatsystem. 
 Som udgangspunkt for fladenivellering anvendtes overfladen af en lille træstub i et fældet læbælte, 
hvor der var afsat et landmålerpunkt oveni træstubben. 
Dagligt sigtelinieniveau: 2,86. Højde på landmålerpunktet: 54,86 (i DVR 90) eller (DNN). 
 
Metode 
 
Det ses på luftfotos, at der oprindeligt har stået flere bygninger, som i mellemtiden er blevet revet 
ned, ved jagtslottet i Klelund. Nybyggeriet ved jagtslottet ville også komme til at berøre nogle af 
disse gamle hustomter. Undersøgelsesområdet kunne derfor begrænses til selve højen og 
omkringliggende arealer. 
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 Gravhøjen sb. 214, Lindknud sogn beskrives i sb. registreringen som 2 m i højden og ca. 15 m i 
diameter. I toppen er der et hul, 3 m bredt, 1 m dybt med udgang i SV. I sydsiden ses desuden en 
udhulning med stejlbrink. 
 Gravhøjen var allerede blevet prøvegravet i 1964. Prøvegravningen medførte, at højens karakter af 
gravhøj var så usikker, at fredningen af højen blev ophævet. Man havde i 1964 ført et meterbredt 
snit NV- SØ igennem højmidten, som var gravet til bunds, men ikke fundet nogen grave.  
 Siden hen henlå gravhøjen i græs og var dækket af træbevoksning. Højen fremstod i 2006 i de 
samme dimensioner som ved den tidligere berejsning, men det så ud til at skaderne på højen 
oprindeligt var mere omfattende end hidtil antaget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gravhøjen før prøvegravningen i 2006, set fra øst. 
 
 Ved udgravningens start kunne det konstateres, at gravhøjen dels var blevet forstyrret ved 
graveaktivitet i nyere tid, dels at der lå rester af en staldbygning mod syd ved højfoden. Højen var 
noget affladet mod VSV. Desuden stod der stød fra træer indenfor hele højområdet, hvilket 
vanskeliggjorde undersøgelsen af gravhøjen. – Træer der var blevet fældet, før prøvegravningen gik 
i gang. 
 



Klelund                          Sb.nr. 214                 Lindknud sogn                                                HBV 1276 
Museet på Sønderskov   2009                          Lisbeth Christensen                                        Rapport                                               

                                                                                                                                                  7 

 Ved prøvegravningen i 2006 blev snittet fra 1964 genåbnet og let udvidet. En stor del af 
forstyrrelsen blev fjernet, så der kunne laves en profil gennem højen. Der blev gravet helt ned til 
den oprindelige overflade under højen. I højens midte fandtes to store sten og der blev fjernet en 
stor mængde hovedstore sten, som var omrodet. De to hovedstore sten, som fandtes under 
prøvegravningen repræsenterede tilsyneladende resterne af et forstyrret dyssekammer. Det blev 
derfor antaget, at centralgraven formentlig var ødelagt.  
  Man havde ved prøvegravningen desuden lavet et snit i SV siden på ca. 4 x 6 m indtil 
undergrunden, for at konstatere, om der fandtes en randstenskæde langs højfoden. 
 Ved udgravningens start stod NV-SØ snittet igennem højen og det ekstra snit stadigvæk åbent.  
Ovenfor hullet i centrum lå der mange hovedstore og mindre sten, som tilsyneladende stammede fra 
et plyndret gravanlæg. Disse sten blev forsigtigt fjernet og lagt i depot, så de ikke var til fare for 
udgravningsholdet. Det blev anset for sandsynligt, at visse dele af gravhøjen stadig kunne være 
uforstyrret og at der ville være mulighed for at få konstateret gravhøjens bevaringstilstand og få 
dokumenteret evt. grave samt gravhøjens opbygning. 
 
 Eftersom der gik en søgegrøft tværs igennem gravhøjen kunne der ikke etableres en krydsbalk 
igennem anlægget (Bilag 1). Der blev i stedet for dels anlagt en 1 m bred, NV-SØ gående balk på 
hver side af søgegrøften samt henholdsvis en balk nord og syd for, samt vinkelret på, de 
gennemgående balke. Det blev her forsøgt at placere balkene således, at man kunne få en tværprofil 
hen over kammeret. 
Endelig blev der anlagt endnu en balk/hjælpeprofil mod nordvest, for at kunne dokumentere en evt. 
ældre højfase. I forbindelse med etableringen af balke, måtte der samtidig tages hensyn til stød, som 
sad i højens overflade. Nogle af de mindre stød blev forsigtigt fjernet med gravemaskine, før selve 
muldafrømningen fandt sted. Der blev samtidig fjernet en staldruin, som lå umiddelbart SØ for 
højfoden. Begge profilvæggene i de to gennemgående NV-SØ balke blev afrettet og profilgrøften 
blev i den forbindelse gjort en smule bredere. Den nordlige profilvæg i den gennemgående NV-SØ 
balk blev samtidig afrenset og der blev fjernet en del trevlerødder. Profilen blev efterfølgende 
fotograferet og tegnet i 1:20 med feltpantograf. På tilsvarende vis blev den østlige profil i 
nordbalken samt den vestlige profil i sydbalken registreret. Disse to balke blev registreret, idet 
nordbalken dannede en tværprofil henover det primære kammer og sydprofilen forløb langs med 
sekundærgraven. De resterende profiler blev blot fotograferet. Således blev de to højfaser 
dokumenteret ved tegning samt digitalfotografering. Der blev ikke lavet nogle fladetegninger af 
højområdet, idet balkene og fyldskifter blev målt ind med DGPS. 
 Der blev efterfølgende udtaget såvel tre profilsøjler som en serie pollenprøver x 3-x 8 fra den NV-
SØ gående hovedprofil, der hvor højfaserne 1 og 2 skærer hinanden. Endvidere en serie 
pollenprøver ned igennem den sekundære højfase (x11-x21). Derudover blev der udtaget en 
trækulsprøve (x 10) til C-14 datering fra højfylden umiddelbart ovenover den gamle væksthorisont, 
for at få dateret primærhøjen. Endelig blev der lavet et snit igennem flyvesandslaget ved højfoden 
mod NØ, for at se, om der havde været en grøft omkring højen. 
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 Ved udgravningen fandtes lidt acentralt en sekundærgrav i form af en stenlægning umiddelbart 
under muldlaget. Denne stenlægning blev frilagt med ske. Det øverste lag sten blev dog også tegnet 
via digitalfotos og referencepunkter fra totalstation. Derpå blev der anlagt en 30 cm bred balk på 
tværs af gravrummet. Denne balk blev tegnet i 1:20 og fotograferet, før den blev fjernet umiddelbart 
over bundlaget. Selve gravrummet blev fotograferet og tegnet i forskellige niveauer i 1:20 med 
feltpantograf indtil bundlaget var nået. Der blev taget nogle trækulsprøver såvel fra gravfylden som 
fra bundlaget, som først blev sendt til vedbestemmelse og efterfølgende til C-14 datering. Centralt i 
graven fandtes i bundlaget en stor koncentration af ravperler indenfor et areal på ca.70 x 95 cm. De 
først fundne perler fandtes ved soldning af gravfylden. Perlerne (x 23-39) blev målt ind på en 
særskilt plan, T-16 og taget op. Konserveringen i Ølgod blev efterfølgende bedt om assistance og to 
konservatorer kom og tog perlerne op i et præparat på 70 x 95 cm, for at sikre bedre 
udgravningsforhold. Præparatet blev dernæst udgravet på konserveringsværkstedet. 
 Resten af højområdet blev frilagt med en gravemaskine med rabatskovl. Der blev derudover lavet 
et snit igennem flyvesandslaget langs med højfoden mod NØ , for at se, om der havde været en 
ringgrøft omkring højen. Arealet umiddelbart udenfor selve gravhøjen blev desuden afdækket med 
gravemaskine og undersøgt for offerskårlag og sekundære begravelser. Selve højområdet og 
stenlægningen omkring Klelund Jagtslot blev blot opmålt med totalstation. Til slut blev de sidste 
stød, profilbalkene samt fylden omkring sekundærgraven fjernet med gravemaskine. Selve 
stenrammen omkring graven blev fjernet indtil det nederste lag sten som blev tegnet i 1:20, 
nivelleret og til sidst fjernet. Højen var dermed sløjfet. 
 
Topografi 
 
Gravhøjen sb. 214 Lindknud sogn ligger i den sydlige del af Klelund Plantage, umiddelbart syd for 
Hovborg. Hvis man sammenholder et moderne skovkort med Videnskabernes Selskabs kort fra 
1798 ses det, at gravhøjen var kendt på det tidspunkt og henlå i dyrket mark. 
 
Videnskabernes 
Selskabs kort fra 
1798. 
 
 
 
 
 
Gravhøj 
 
 
 
 

Gravhøj 
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Plantningsarbejdet blev her påbegyndt af et aktieselskab ca. 1867-1874. (Bilag 2). Klelund plantage 
er med sine 1648 hektar, egnens største plantage, hvor der førhen fandtes store hedestrækninger. 
Der foreligger en indberetning fra præsten i Vejen, Anders Steffensen Brandt fra 1684 til biskoppen 
i Ribe om, at der er afbrændt en stor hede ved Klelund med efterfølgende sandstorme.  
  Umiddelbart øst for Klelund Plantage ligger et gammelt overfartssted over Nørrebækken, kaldet 
”Kongens Vase”. Vejnettet ved Klelund udgør en del af drivervejen fra Holstebro over Hovborg, 
Hulkjær, Foldingbro og ned gennem Slesvig. 
 Vest for ”Kongens Vase” ligger nogle høje skrænter, hvor der under skrænterne findes et 
moseagtigt engdrag, der tidligere var ufarbart. Gravhøjen ligger på et plateau/et næs ovenfor 
skrænten ned mod Nørrebækken. 
 
Undersøgelsens resultat 
 
Gravhøjen sb. 214, Lindknud sogn havde tidligere været fredet, men fredningen blev aflyst i 1964, 
da man ikke var sikker på, om det drejede sig om en gravhøj eller blot en forhøjning til et lysthus. 
Udgravningstegningerne viser, at der blev fundet et lag sten SØ for højmidten, som stammede fra 
lysthusgulvet. Det ser dog ud til, at der lå et lag store marksten under disse sten, som hørte til 
sekundærgraven. Det tyder også på, at G. Kunwald har haft fat i de to store sten fra det primære 
dyssekammer (x 59 og x 80 jf. hans prøvegravning). Der foreligger dog hverken en beretning eller 
blot lagbeskrivelser til tegningerne fra denne prøvegravning i arkiverne på Museet på Sønderskov.        
Prøvegravningen fra år 2006 havde imidlertid vist, at der var tale om en gravhøj. 
 Ved selve udgravningens start sås, at det centrale område i højen var forstyrret indenfor et areal på 
ca. 4 x 2 m. Forstyrrelsen viste sig i form af et omrodet fyldskifte med glasskår, porcelæn og 
murstensfragmenter af nyere dato. Ovenfor hullet lå en stor mængde, hovedstore sten, som var 
omrodet ved forstyrrelsen. Der lå en staldruin samt en aljekumme ved højfoden ligesom der sås 
recente forstyrrelser langs højfoden umiddelbart syd og vest for husruinen. Endelig var der recente 
forstyrrelser i kanten af gravhøjen både mod nord og vest. Der var i øvrigt generelt mindre højfyld 
bevaret i den sydvestlige del af gravhøjen, hvilket også tyder på, at noget af denne del af gravhøjen 
må være blevet fjernet igennem tiden. Træers rødder havde også forårsaget væsentlige forstyrrelser  
i jordlagene flere steder ved profilerne. Alt i alt så den centrale del af højen ud til at være forstyrret 
og ødelagt. 
 Formålet med undersøgelsen var både at fastslå højens bevaringsgrad, centrum, udstrækning , 
opbygning og datering samt at finde sekundære gravlæggelser. Ydermere blev den oprindelige 
overflade blotlagt, ligesom de nærliggende arealer blev undersøgt for offerlag og sekundære 
begravelser. 
 Udgravningen viste, at gravhøjen er anlagt på en mindre naturlig højning, som derved er gjort 
bredere og højere. Højen er samtidig anlagt på den oprindelige væksthorisont. Ved udgravningen 
kunne der erkendes bevaret højstruktur i en tykkelse af max. 120 cm, hvor højen var bedst bevaret, 
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dvs. mod centrum af højen. Højen viste sig at rumme to byggefaser, hvor primærhøjen har været 
omkring 10 m i diameter. Højfylden bestod her af gulbrun til rødbrun, sandet højfyld uden nogen 
tydelig lagdeling.   
 De to store sten i centrum af højen, som på grund af deres vægt og størrelse formentlig ikke var 
blevet flyttet meget, viste sig at hidrøre fra et ødelagt, formentligt rektangulært dyssekammer. Det 
var dog kun den nordlige sten, som stadigvæk stod in situ. Dette kammer er tilsyneladende blevet 
sløjfet ved anlæggelsen af sekundærgraven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bæresten fra dyssekammer i primærhøjen. 
 
 Derudover sås også den oprindelige væksthorisont, hvorpå højen var blevet anlagt. Det gamle 
vegetationslag findes hovedsageligt under primærhøjen. Der fandtes dog ingen spor efter pløjning 
(ardspor) under højen.  
 Sekundærhøjen har haft en diameter på omkring 15 m og har været indtil 2 m høj. Det er den 
primære høj, som er blevet udvidet i alle retninger. Lagdelingen i den sekundære konstruktionsfase 
viser, at tørv har udgjort byggematerialet i denne højfase.  
 
 Sekundærgraven ligger lidt forskudt for centrum og er anlagt højt oppe i højfylden på den primære 
gravhøj. Graven består af en stor stensat kiste, som indeholdt en rig, øst-vest orienteret, ca. 0,75 cm 
bred og 2,50 m lang grav. Selve gravrummet var stadigvæk intakt, mens stenrammen var forstyrret 
mod nord og øst. De hovedstore sten, som lå i toppen af højen ovenfor den gamle søgegrøft og de 
recente forstyrrelser, viste sig at hidrøre fra stenrammen omkring sekundærgraven. – De 
repræsenterer en  masse marksten på en stenfattig egn. 
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Primærgrav med dyssekammer samt sekundærgrav med stenramme, set fra vest. 
 
 
 Gravfylden rummede de formuldede spor af en trækiste. På kistebunden blev mod SV frilagt et 
lille, ornamenteret, retvægget lerkar. I den sydøstlige del af graven lå en flintøkse med æggen mod 
øst og en stridsøkse længst mod syd i graven med æggen mod NØ. Derudover fandtes ca. 725 
ravperler centralt og i midten af graven indenfor et areal på 70 x 95 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Fotos af henholdsvis kvinde- og mandsudstyret i dobbeltgraven fra Klelund. 
 

Flintøkse 

Stridsøkse 

Lerkar 

Ravperler 
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  Man skelner mellem mands- og kvindegrave ud fra den dødes placering i graven samt gravgodset. 
Manden blev som regel gravlagt med hovedet mod vest, mens kvinden blev begravet modsat. 
Kvindens smykker består af ravperler, som kan være anbragt ved hoved og bryst eller over lænden. 
Lerkar er hyppigst fundet i kvindegrave. Stridsøksen knytter sig derimod sammen med flintøksen til 
mandsgrave og er placeret ved den dødes hoved. 
Gravgaverne angiver, at der har været tale om en af de sjældne dobbeltgrave, hvor en mand og en 
kvinde er blevet gravlagt sammen. Der blev hverken fundet skeletrester eller ligfedt i graven. 
Gravudstyrets placering indikerer, at manden har ligget i hocker med hovedet i øst, mens kvinden så 
må have haft hovedet mod vest. De gravlagte er således placeret modsat i forhold til almen 
gældende gravskik. Gravgodset angiver en datering til sen enkeltgravskultur (ca. 2400 f.Kr.), mens 
gravanlægget har konstruktionstræk, som leder over til gravskikken i dolktiden.  
 Ved udgravningen fandtes ikke flere grave indenfor højområdet, ligesom der heller ikke kunne 
konstateres spor efter randsten eller ringgrøfter i forbindelse med højfoden. 
 Der fandtes heller ingen offerskårlag eller sekundære begravelser umiddelbart udenfor højområdet 
Da undersøgelsen var afsluttet, var de sidste spor af højen sløjfet og byggeriet kunne efterfølgende 
gå i gang. Undersøgelsen anses hermed for at være afsluttet. 
     
Naturvidenskabelige undersøgelser 
 
Pollenanalyse 
Højen rummer visse forskningsmæssige muligheder mht. naturvidenskabelige analyser. Der blev 
under udgravningen udtaget såvel tre profilsøjler (x 1, x 2 og x9), samt en serie enkeltprøver (x 3-8, 
x 11-21) til pollenanalyse fra såvel højfyld som gammel væksthorisont.De tre profilsøjler samt 
pollenprøverne x 3-8 blev taget, hvor de to højfaser fra primær- og sekundærhøj overlapper 
hinanden Pollenprøverne x 11-21 tilhører den sekundære højfase, der har været tørveopbygget. 
Profilen var desværre knastør, da vi udtog prøverne. 
 Pollenanalyse er en analysemetode, hvor mængden af pollen tælles og artsbestemmes. Bevarede 
jordbunde under gravhøje kan indeholde velbevarede pollenkorn. En pollenanalytisk undersøgelse 
af sådanne jordbundsprofiler vil under gunstige forhold give oplysninger om områdets vegetations- 
og kulturudvikling. Derudover kan man også få oplyst, hvilket byggemateriale, der er anvendt til 
højen, f.eks. græs- eller lyngtørv, hvilket 
giver oplysninger om højens 
konstruktionsmæssige karakter. Der 
foreligger endnu intet resultat af 
pollenanalyserne. 
 
 
Pollenprøver, udtaget fra tørveopbygning i 
sekundærhøjen. 
 
 
 
 
C-14 dateringer 
Derudover blev der udtaget nogle 
trækulsprøver fra såvel den primære højfase 
(x 10) som sekundærgraven (x 1, x 40, x 46, 
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x 85, x 299 m.fl.).  Tre af trækulsprøverne x 10, x 40 samt x   299, blev sendt videre til 
vedbestemmelse, dvs. bestemmelse af træsorter (Bilag 3), samt til C14 datering.  
 14 C datering er en dateringsmetode, hvor man måler hvor meget af det radioaktive kulstof 14, som 
er tilbage i en prøve af organisk materiale. C-14 dateringerne angiver  en  alder til 2900-2500  f.Kr. 
Dateringen blev foretaget af AMS laboratoriet. Institut for Fysik og Astronomi, Århus Universitet. 
Bilag 4.  
 
 Undersøgelsens perspektiver      
 
Den rige dobbeltgrav fra Klelund tilhører som nævnt Enkeltgravskulturen. 
Den typiske begravelsesform for den jyske Enkeltgravskultur er jordfæstelse af en enkelt person 
under en gravhøj, hvor anlæggene er forbeholdt en særlig social gruppe. I mange af 
enkeltgravshøjene er der dog blevet foretaget gentagne begravelser. Dobbeltgraven kan dateres til 
slutningen af enkeltgravskulturen, dvs. overgravstid, hvor graven som navnet angiver, er placeret 
øverst i en gravhøj. Mange af gravene fra denne periode er ødelagt ved dyrkning pga. deres udsatte 
placering. 
 
 
Rekonstruktionstegning af dobbeltgraven fra Klelund. 
 

 
 
 Graven fra Klelund er forsynet med en stenramme, hvilket er almindeligt nord for Kongeåen. En 
gravskik der samtidig leder over til gravskikken i den efterfølgende periode dolktid/ senneolitikum. 
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  Der har indenfor enkeltgravskulturen hersket nogle rimeligt faste regler m.h.t. den dødes placering 
og sammensætningen af gravgodstyper, så man kan skelne mellem kvinde- og mandsgrave.  
 Kvindens smykker består af ravperler. De fleste ravperler findes i Sydvest- og Midtjylland, hvilket 
hænger sammen med adgangen til forekomster af rav. De rigeste grave indeholder normalt 300 
ravperler, hvor antallet af ravperler afspejler kvindens sociale position. Klelund-graven rummer 
med sine ca. 725 ravperler exceptionelt mange perler. Der er fortrinsvis tale om skiveformede 
perler, men også rørformede ravperler samt ravhængesmykker og enkelte mellemstykker er 
repræsenteret. Ingen af perlerne er uforarbejdede. Man har skåret ravperlerne til med en flintkniv,  
anvendt flintbor til at bore huller i perlerne og slibesten til slibning af perlerne. Ravperlerne lå på 
brystet og det sås ved udgravningen, at nogle lå på rad,  mens andre var forskubbet af de 
nedstyrtede sten samt sunket ned mellem stenene på gravens bund. Det kan derfor være svært at 
erkende smykkets sammensætning. Det ser ud til, at ravperlerne repræsenterer 3 ravperlekæder, 
som Museet på Sønderskov vil forsøge at rekonstruere. 
 Lerkar findes i såvel mands- som kvindegrave og har formentlig engang indeholdt mad og drikke. 
Det bliver i øvrigt mere almindeligt at medgive lerkar i den sene del af enkeltgravskulturen. De 
retvæggede bægre dominerer i den sene jyske enkeltgravskultur og får efterhånden mere komplekse 
motiver. 
 Stridsøkser knytter sig til mandsgrave og viser ligeledes en typologisk udvikling. Stridsøksen 
tilhører de sene stridsøksetyper, der har et stærkt tilbagetrukket skafthul og en sammenkneben 
nakke. Øksernes almindelige længde er på 10-15 cm og kun enkelte når op på en længde på 20 cm, 
eller 24,5 cm som Klelund-øksen. Stridsøksen er lavet af en slags sandsten og hører formentlig 
hjemme i Småland i Sverige. Der er derfor muligvis tale om en handelsvare. – Der har 
tilsyneladende været et veludviklet kommunikationssystem i stridsøksetid med udveksling af 
stridsøkser. Stridsøkser har haft en symbolsk værdi, dvs. været en slags tegn på rang. De afløses 
senere af flintdolken i den efterfølgende dolktid.  
Det er i øvrigt kun en mindre gruppe stridsøksegrave, som foruden stridsøksen også indeholder flere 
store redskaber som flintøkser og flintmejsler.Tværøkser med hulsleben æg repræsenterer den mest 
sjældne flintøksetype i jyske enkeltgrave og er karakteristiske for den sene Enkeltgravskultur. 
 
 Der kunne ikke påvises spor efter skeletterne i graven, men gravgaverne angiver, at der har været 
tale om en af de sjældne dobbeltgrave, hvor en mand og en kvinde er blevet gravlagt sammen. 
Dobbeltbegravelser indeholder ellers overvejende mænd. Mændene ligger som regel med hovedet 
mod vest og kvinderne med hovedet mod øst. I dobbeltgraven fra Klelund er det dog tilsyneladende 
lige omvendt. 
Kombinationen af gravgods samt gravgodstyperne i Klelund henfører graven til den sene 
Enkeltgravskultur, dvs. tidsrummet fra ca. 2450 – 2250 f.Kr.  
 
På Kulstof-14 Dateringslaboratoriet er egetræets alder i C-14 år bestemt til perioden 2900-2500 
f.Kr. Trækullet fra præparatet x 299, trækullet fra gravfylden i sekundærgraven x 40 samt trækullet 
fra bundlaget i primærhøjen x 10 ligger alle sammen indenfor tidsrummet 2900 – 2500 f.Kr. Deraf 
følger, at trækullet i sekundærgraven må repræsentere trækul, der oprindelig stammer fra 
dyrkningshorisonten under primærhøjen. Denne datering bliver dermed yngre end forventet, idet 
den henfører primærgraven til slutningen af Tragtbægerkulturen i stedet for begyndelsen af samme 
kultur. Klelund- dateringen stammer generelt fra midten af yngre stenalder og  leverer  ingen C-14 
datering af sekundærgraven. Sekundærgraven fra enkeltgravskulturen kan kun rent typologisk 
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henføres til slutningen af yngre stenalder og udgør dermed et bindeled til den efterfølgende dolktid, 
dvs. perioden før bronzealderen.   

 
 
 
 
 
 
 
Sb.kort med 
afmærkning af 
fundlokaliteter 
omkring Klelund 
jagtslot. 
 
 
 Gravhøj sb. 214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indenfor en radius af 1½ km af gravhøjen sb. 214 , Lindknud sogn ligger i øvrigt endnu 6 rundhøje 
(sb. 66-70 og 270), et dyssekammer (sb. 71), en røse (sb. 72), en langdysse (sb. 73), samt en 
enkeltgravshøj (sb. 52, Åstrup sogn).  Anlæg, der alle stammer fra den fra første del af 
bondestenalderen ca. 4000 – 2400 f. Kr. Dertil kommer et stort depotfund fra Klelund Mark med 17 
flintredskaber, bl.a. en stridsøkse, flintøkser, mejsler og tapkiler. 
 Gravhøjen fra Klelund indgår således i en lokal kontekst, der giver mulighed for at belyse højens 
kulturhistoriske position samtidig med at den rummer et højt videnskabeligt potentiale. 
 Det der gør graven helt exceptionel er dels de mange ravperler og den store, flotte stridsøkse, dels 
den omvendte gravstilling og det faktum, at der er tale om en dobbeltgrav fra overgravstid.  
Det største antal ravperler fra en enkeltgrav stammer fra Vammen i Viborg Amt. Man har her 
fundet over 1000 ravperler i vestdelen af en grav, som dog ikke er sagkyndigt udgravet. 
Klelundfundet indtager således en 2. Plads i Danmark, hvad angår ravperler. 
 Den rige dobbeltgrav, den store 117 m lange, monumentale Klelund-langdysse samt det store 
depotfund fra Klelund Mark tyder på, at der har eksisteret en form for rigt religiøst, kultisk eller 
socialt center i området omkring Klelund i bondestenalderen.- En befolkning der har haft et 
intensivt kontaktnet indenfor Europa. 

[Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv 
en interessant pointe. Du kan placere 
tekstboksen et hvilket som helst sted i 
dokumentet. Brug fanen 
Tekstboksværktøjer til at redigere 
formateringen i tekstboksen med uddraget.] 
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  Klelund-fundet vil derfor engang i fremtiden danne udgangspunkt for en udstilling på Museet på 
Sønderskov med fokus på nogle af de forskellige aspekter af den lokale enkeltgravskultur samt 
ravet som nordens guld. 
 
 
 
På  museets vegne 
 
 
 
 
 
Arkæolog 
Lisbeth Christensen 
Musset på Sønderskov 
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Notater 
Primærhøjen 
 
Undergrunden består af raldet/gruset, rødbrunt undergrundssand. 
Nederst i primærhøjen ses et rosa, støvet sandlag (lag 14, 29), som stammer fra den gamle 
overflade. I dette lag ses lidt trækul. Selve laget er fra 10 – 12 cm tykt. Det lysegule sandlag (lag 19, 
26), som blev konstateret under prøvegravningsfasen og som fandtes centralt i højen lå direkte 
ovenpå den gamle overflade. Sandlaget hører til den primære konstruktionsfase i højen og angiver 
primærhøjens udstrækning. Den lysegule sand stammer fra undergrunden. Laget er formentlig 
fremkommet i forbindelse med anlæggelsen og rejsningen af de store sten, hvorved der er blevet 
opkastet undergrundsmateriale direkte på den oprindelige overflade. Dette lag indeholder ligeledes 
trækul. Selve højfylden består af et lysegult til rødbrunt, 75-80 cm tykt, sandet lag med 
sammenfaldende farvenuancer i fyldlagene. Over dette lag ses slirer af gråbrunt sand vel rester af 
tørvestruktur fra sekundærhøjen. Ovenover tørvelaget ses navnlig i den nordvestlige del af 
hovedprofilen et podzoleringslag umiddelbart under det recente muldlag. Øverst ligger som sagt det 
recente muldlag med sten, rødder og recente forstyrrelser, specielt i den sydøstlige og centrale del af 
højen. Der sås en forstyrrelse i centrum af højen på 2x 4 m, som gik helt ned omkring de to store 
sten fra primærgraven. Desuden var hovedparten af de resterende sten blevet fjernet fra søgegrøften 
i forbindelse prøvegravningen. Der var således gravet helt ned i undergrunden omkring de to 
resterende sten i centrum af højen. 
 Primærhøjen har tilsyneladende været en runddysse med en diameter på ca. 10 m, der har rummet 
et dyssekammer.  
Primærgraven var kun bevaret i form af to bæresten, hvor den nordlige bæresten nok har dannet 
gavlen i et nord-syd orienteret kammer med rektangulær grundplan. Den nordlige kammersten 
målte ca. 0,45 x 0,60 x 1,30 cm. Den stod stadig in situ, eftersom der ikke sås forstyrrelser i 
lagdelingen af gammelt vækstlag, gulligt sandlag og gulbrun højfyld i forbindelse med stenen. 
Stenen lå ned med en flad side vendt mod syd. Den sydlige kammersten målte ca. 0,40 x 0,55 x 1,20 
m og lå væltet forover mod nord. Omkring denne sten var der spor efter nedgravninger, som viste, 
at stenen ikke længere lå i primærleje. Der sås ingen spor efter andre sten fra dyssekammeret, 
hverken i form af stenspor eller regulære sten. Det ser ud til, at dyssekammeret er blevet sløjfet i 
forbindelse med etableringen af sekundærgraven. Der kunne ikke gøres nogle stratigrafiske 
iagttagelser vedr. forholdet mellem primær- og sekundærgraven, idet netop dette areal var forstyrret 
af såvel søgegrøft som plyndringshul. Dyssekammerets nordlige bæresten ligger dog dybere end 
sekundærgravens stenramme. Desuden gør selve sekundærgravens retning og det faktum, at der 
ikke er spor efter dyssekammerets øvrige bæresten det sandsynligt, at dele af dyssekammeret er 
blevet fjernet allerede i oldtiden. Resten er forsvundet i nyere tid forårsaget af gravplyndring. 
 
Sekundærhøjen 
 
Højens opbygning 
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Det øverste lag i højen udgøres af en kraftig podsolering, der sandsynligvis er dannet i forbindelse 
med det vækstlag, der er opstået efter højens opførelse. Lag 11 repræsenterer den gamle 
højoverflade. 
 Sekundærhøjen har været opbygget af flere tørvelag. Tørveopbygningen viser sig i lagdelingen i 
højen indtil en tykkelse af 60 cm. Fylden skifter mellem rødgul, sandet materiale og mere humøse, 
gråsorte fyldskifter. Denne lagdeling tolkes som udtryk for lagfølger af tørv, der har udgjort 
byggematerialet i højen. De mørke lag er det oprindelige vækstlag på tørvene og det sandede lag er 
undergrundsmaterialet under vækstlaget. 
 Nederst i profilerne ses et lag, der udgør den oprindelige væksthorisont (lag 14, 29), hvorpå højen 
er blevet anlagt. Langs med hele højfoden ses et 45 – 60 cm tykt flyvesandslag, der var tykkest 
nord. 
Selve højfoden er desuden forstyrret, dels af staldruinen, dels af recente nedgravninger især mod 
syd og vest. 
 
Lagfølge i primær- og sekundærhøj 
 
NV-SØ profil, -sydlig profil, T- 1-7 
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1) Mørkebrunt, meget humøst materiale, let fedtet, let heterogent. Klar afgrænsning. = 
vækstlag. 

2) Gult  undergrundssand. 
3) Rødbrunt, humøst materiale, heterogent. Klar afgrænsning mod 2. 
4) Gråhvidt flyvesandlag, heterogent. Klar afgrænsning. 
5) Lag 3+4 opblandet. 
6) Mørkebrunt, sandet lag. Hårdt sand med udfældningslag, forholdsvist homogent. 
7) Som 6, blot lysere. 
8) Gråt flyvesandslag, som 4 blot mørkere. 
9) Gråhvidt flyvesand, opblandet med rødgult sand. Heterogent, forholdsvist klart afgrænset. 
10) Gråt flyvesandslag, let brunligt, let heterogent, klart afgrænset. 
11) Mørkebrunt , rødligt sand, muligvis oprindelig højoverflade, heterogent. Forholdsvis klar 

afgrænsning. 
12) Mørkt rødbrunt sand, let heterogent. Klart afgrænset. 
13) Tørvelag. Mørkt, gråbrunt til sort lag. Forholdsvis homogent. Klart afgrænset. 
14) Støvet, brunrosa sand. Homogent. Klart afgrænset. = gammel overflade. 
15) Orange-rødt, let gruset sand. Homogent. Klart afgrænset. 
16) Gråbrunt, let muldet sand. Heterogent, klart afgrænset. 
17) Orange-gultsand. Spættet med brunt, let muldet sand. Heterogent. Klart afgrænset. 
18) Gult sand, let spættet med brunt sand. Forholdsvist homogent. Klart afgrænset. 
19) Gul, sandet stribe. 
20) Gult sand, let rødligt pga. nedsivning fra ovenover liggende lag. 
21) Grågult sand. Heterogent. Forholdsvist klart afgrænset. 
22) Gult sand, let grålligt. Heterogent. Klart afgrænset. 
23) Gul-orange sand. Forholdsvist homogent. Forholdsvist klart afgrænset. 
24) Mellem, rødbrunt sand, let muldet. Let heterogent. Klart afgrænset. 
25) Omrodet, meget forstyrret, orangebrunt, ret homogent sand. 
26) Lysegult, homogent sand. Skarpt afgrænset. 
27) Mellembrunt, let muldet, svagt humusholdigt med en del forstyrrelser evt. dyr. Homogent 

sand. 
28) Som 1, bare med støvet brunrosa, lag 29. 
29) Støvet brunrosa. Ret homogent. = gammel overflade. 
30) Orangebrunt, homogent sand. 
31) Gul/orange, svagt brunt sand. Ikke klart afgrænset. 
32) Orangegult, svagt gråligt. Udvaskningslag fra vegetationslaget. 
33) Vegetationslag med stor recent forstyrrelse med mursten. 
34) Orange, gråligt heterogent sandlag. 
35) Som 3. Blot svagt heterogent med få trækulsnistre. 
36) Forstyrret lag, præget af recent nedgravning, ellers meget som 35. 
37) Orange/gult, let gråligt, heterogent sand med lidt trækulsnistre. 
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38) Mellembrunt, let orange, svagt heterogent sand. 
39) Lyst, mellembrunt til let gul/gråligt, ret homogent sand. 
40) Mørkebrunt, homogent, muldet og ret gruset sand. Generelt meget forstyrret af rodnet. 

 
 
NØ-SV profil, nordlig profil, T-8-9 
 
Detaljeret lagbeskrivelse: 
 
41) Mellem, gråbrunt, muldet sand. Heterogent, opblandet med rødligt sand. Klart afgrænset. 
42) Mellem, gråbrunt, let muldet tørvelag. – Dog lysere end 13. Forholdsvis klar afgrænsning. 
43) Lyst, mellem gråbrunt sand. Let heterogent, opblandet med gult sand. Klar afgrænsning. 
44) Lyst, grågult, let brunligt sand. Let heterogent. Forholdsvis klar afgrænsning. 
45) Mellem, grågult sand. Homogent. Klar afgrænsning. 
46) Mellem, rød-gulligt, let gråligt sand. Let diffus afgrænsning til 47. 
47) Som 46, men kun meget svagt, støvet rosa. Let diffus afgrænsning til 46. 
48) Lyst, grågult sand. Homogent. Klart afgrænset. 
49) Tørvelag, mørkebrunt i orange-gult sand. Klar afgrænsning. 
50) Orangegult, let gråligt sand. Forholdsvist homogent. Lidt lysere end 19.  

 
NØ-SV profil, vestlig profil, T-10 
 
Separat lagbeskrivelse: 
 

1) Grå, sandet muld. 
2) Forstyrrelse af træer og rødder. 
3) Mellem brun-gult , heterogent sand. 
4) Mellem gulbrunt, heterogent sand. 
5) Lyst, gulbrunt, heterogent sand. 
6) Lyst, brunt, homogent sandlag. 
7) Lyst, gulbrunt sand. 
8) Mørkebrunt, homogent sand. 
9) Lysebrunt, homogent sand. 
10) Mellembrunt og gult, heterogent sand. 
11) Orangebrunt, homogent sand med småsten. 
12) Meget lyst gult, homogent sand = 19. 
13) Mellembrunt, heterogent sand med rodforstyrrelser. 
14) Blandet jord, flyvesand, rodforstyrrelser, heterogent, med leret sand. 
15) Lyst, gråt flyvesand. 
16) Mellembrunt, brun/orange, hårdt sand. 
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17) Mellem orange/brunt, kompakt sand. 
18) Mellem pink/orange, homogent sand/= gammelt pløjelag = 14, 29. 
19) Orange undergrundssand med småsten. 
 
 

Sekundærgraven: 
Sekundærgraven er anlagt i en allerede eksisterende højbygning. Der kunne dog ikke erkendes 
nogen nedgravning i højfylden i forbindelse med sekundærgraven. Graven er placeret ca. 25-27 cm 
ovenover det gamle vegetationslag, dvs. der er ca. 25-27 cm højfyld fra primærhøjen under 
bundlaget i stenrammen. Stenrammen overlejrer den sydlige bæresten fra dyssekammeret, som dog 
ikke ligger in situ. 
 Stenrammen bestod af en NØ-SV orienteret, oval stenramme på ca. 3 x 4 m. Nogle af stenene 
ligger ned, mens andre står lodret. Stenrammen var forstyrret mod nord og øst, hvor stenene var 
blevet fjernet. Det ser ud som om mange af stenene er blevet fjernet i forbindelse med 
prøvegravningen i 1964. Der ses desuden en trugformet forstyrrelse i forbindelse med søgegrøften 
mod NV, som vel repræsenterer et forsøg på en gravplyndring.  
Stenrammen bestod af 4 lag utildannede marksten, som var stablet ovenover hinanden. Der ses 
enkelte store sten mod vest på 5 x 50 x 60 cm og 10 x 15 x 45 cm. Hovedparten af stenene måler 
omkring 7 x 25 x 28 , 15 x 22 x 25 og 21 x 18 x 35 cm. Stenlaget har en højde på ca. 90-95 cm og 
skråner let indad mod bunden. Stenrammen var bredest foroven, dvs. ca. 1 m bred og bestod nederst 
kun af to rækker sten i en bredde af ca. 50 cm. Stenene i de to øverste lag har tjent som ydre støtter 
for stenrammen omkring gravrummet og er blevet stablet op bagved denne. De største sten lå i 
gavlenden mod vest. Nogle af stenene var styrtet ned i graven, da kisten kollapsede. Selve 
gravrummet målte ca. 0,75 x 2,5 m. Afslutningen af gravrummet kunne lige skelnes, som et få cm 
tykt, trugformet fyldlag i den sydlige profilvæg i søgegrøften. Bortset fra stenrammen som omgav 
graven kunne gravrummet kun udskilles udfra en gråbrunt/ gulbrunt meleret, muldet gravfyld med 
lidt trækul. Der fandtes kun spor efter en plankekiste i form af trækul. Der sås heller ingen ligspor i 
forbindelse med gravlægningen. I SV enden stod et retvægget bæger, som hældede mod nord og 
derfor må være væltet. Ca. midt i og på bunden af graven lå fire hovedstore sten, som var faldet ned 
i  graven. Såvel omkring som under disse sten fandtes indenfor et areal på 70 x 95 cm en 
koncentration af små og store ravperler.  
 I vest enden sås længst mod syd en stridsøkse, som lå under en sten fra stenrammen. Umiddelbart 
nord for denne fandtes en flintøkse med æggen mod nord. 
 
Gravgods: Tyknakket huløkse i lysegråt, mørkegråt meleret flint. Ca. 14 cm lang og 2,3 x 1,6 cm 
tyk over nakken. Vægt: 233 g, - en hulsleben retøkse. Øksen er slebet på alle fire sider, men har 
efterfølgende fået afhugget flager. 
Stridsøkse: Stridsøkse i blegt grønligt, gråligt meleret sandsten. 24,5 cm lang, 3 cm tyk og 6 cm 
 bred omkring skafthullet. Vægt: 752 g,- en L2/L3-økse ud fra nakkens udformning og omrids jf. 
Eva Hübner og prydet med lister på oversiden. Øksen har tilbagetrukken skafthul og en 
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sammenkneben nakke. Retvægget bæger med tandstokornamentik i sildebensmønster. Bægret er 
revnet visse steder og der mangler ganske lidt af randen. Et retvægget bæger med tynd, ufortykket 
og udadrettet rand af type B2C3 jf. Eva Hübner. Retvægget bæger med tandstokornamentik i 
”sildebensmønster”. Under randen ses 5-6 rækker udført i tandstok. Typen har forneden vinkler i 
horisontale rækker i ” sildebensmønster” adskilt af lodrette, uornamenterede zoner. Ravperler: 
skiveformede, lange og korte rørformede ravperler, samt  ravhængesmykker . 
 
Lagfølge i snit i sekundærgrav. Se T-13 
 

1) Gråbrunt, homogent sand 
2) Gulligt, homogent sand 
3) Gulbrunt sand, let opblandet med 1 
4) Gråbrunt, let muldet sand 
5) Gulbrunt, heterogent sand 
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Bilag 1: Oversigtsplan over udgravningen. Gravhøj sb. 214 med profilbalke, grave, recente 
forstyrrelser samt staldruin. 
 

 
 
 

Staldruin 

Primær- og 
sekundærgrav 

Recente 
forstyrrelser 

Profilbalke 
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Bilag 2: 
 
Klelunds historie i korte træk med angivelse af ejerforhold: 
 
Ca. 1867-1874: Aktieselskab, der påbegynder plantearbejdet. 
 
1874-1919: Lensgreve Moltke, Bregentved. Bygger skovridergård samt flere huse til skovarbejdere. 
 
1919-1925: Bankdirektør Wellendorff, (flere ”gullaschbaroner”) fra København. River 
skovridergården ned og bygger jagtslottet. 
 
1925-1936: Hofjægermester Sehested, Broholm. 
 
1936-1971: Grav Moltke-Huitfeldt: Tilbagekøber frasolgte ejendomme og nyplanter de forsømte 
skovarealer. 
 
1971-1985: Edel M.S.K. Sijpesteijn Norsk Hydro. 
 
1985-1992: PKA. 
 
1992: Pensionskassen for sygeplejesker. 
 
2006 - ?: Sofie Kirk Kristiansen & Christopher Kiær Thomsen. 
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