
En ung kvinde begraves i egetræskiste.

Hjertehøj er en gravhøj fra oldtiden

Hjertehøj er formentlig en grav-
høj fra ældre bronzealder (ca. 
1800-100 f.Kr.), men den har ald-
rig været arkæologisk udgravet.
Den er imidlertid blevet omdan-
net til prydhøj i nyere tid: der er 
bl.a. lagt en spadseresti rundt om  
højen og anlagt en 4 m dyb sten-
sat grotte ind i siden på højen.

Bronzealderens
gravhøje er bygget af græstørv 
som blev lagt omkring den sten-
pakning, som omgav den døde 
i sin kiste. Til de helt store mo-
numenter på 7-8 m i højden 
og et tværmål på 35-40 m 
kunne medgå over 3000 m3. 
Dvs. at flere hektar blev øde-
lagt som dyrkningsjord. (Den 
største gravhøj fra bronzealder-
en har et tværmål på 60 m, dens 
oprindelige højde er ukendt).
Krigeraristokrati
Ved at sammenholde de mange 
oplysninger, vi har om ældre 
bronzealder, skimter man et sam-
fund ledet af aristokratiske høvdinge-
slægter. Inden for disse slægterdisse slægter 
udskiller der sig en lille gruppe en lille gruppe 
særlig magtfulde høvdinge, hvis 
position i livet blev afspejlet i de 
specielle gravgaver de fik med sig.

Høvdingedømmer
Hvis man ser på udbredelsen af de 
fornemmeste grave, synes landet 
at have været opdelt i talrige små 
høvdingedømmer, som øjensyn-
lig har konkurreret indbyrdes om 
magt og prestige. Konkurrencen 
er nok foregået både ved regulære 
kampe og via skiftende alliancer, 
beseglet ved ægteskaber og gaver.
Hjertehøj is apparently a grave mound from the 
Early Bronze Age (around 1800 – 1000 B.C.).
The barrow has in some more recent age been 
transformed into a landscape feature, with, for 
example, a Romantic grotto in the side and a 
footpath up onto the barrow.

Lille hytte på toppen af Hjertehøj og stengrotte med bænk, først i 1900 tallet. Foto C. C. Biehl.

“Hjertehøj” ist wahrscheinlich ein Hügelgrab 
aus der älteren Bronzezeit (ca. 1800 – 1000 v. 
Chr,). Der Hügel wurde in neuerer Zeit zu einer 
Art “Zierhügel” umgestaltet, u.a. befindet sich 
dort seitlich eine romantische Groyye und der 
Weg den Hügel hinauf wurde als Spazierweg 
angelegt.
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Romantiske haveanlæg begynd-
te at vinde indpas i Danmark i 
1780’erne. Et næsten fast indslag 
i disse haver var kunstige fortids-
minder: især ruiner og dysser. 
Men også ”ægte” fortidsminder 
blev tilpasset tidens idealer.
Bevægelsen begyndte hos over-
klassen, men  bredte sig i 1800-
årene til videre kredse, og mange 
høje blev udstyret med snegle-
gange, udsigtspladser og flag-
stænger.

Den ældre bronzealders gravhøje blev opbygget af store mængder græstørv.
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