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Valdemars Plads. 

Langdyssen. 

 

 
 
Midt i Vintersbølle Skoven ligger en smuk gammel langdysse, der officielt bærer navnet 
Valdemars Plads. Mange skovgæster kender stedet og husker måske også sagnet, der 
knytter sig til en cirkelformet sten med en cirkelformet fordybning i midten og en lang 
cirkelformet streg hugget i stenens yderkant. 
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Sagnet lyder, at det var Valdemar Atterdags hest, der havde trådt hullet i stenen på de 
natlige ridt mellem Vordingborg og Gurre, og stregen havde kongen slået med sin pisk. 
Andre mener dog, at det er kong Valdemars hest, der er begravet her. Det har i mange år 
været almindeligt, at skovens gæster lagde mønter i stenens fordybning, særlig når der 
var regnvand i den til glæde for mange af områdets børn igennem tiderne. 

Langdyssen blev anlagt i bondestenalderen omkring 3.400 f.Kr. De fleste randsten er be-
varede, medens jordhøjen er gravet væk og gravkisterne er forstyrrede. I gammel tid var 
det almindeligt at gravhøjene blev plyndret og ødelagt, hvilket også er sket her. Nu er der 
kun en ruin tilbage.  

Oprindelig bestod højen af to jorddækkede 
gravkamre i én aflang høj, hvor der var lagt 
sten hele vejen rundt. Størrelsen er let tra-
pezformet med et grundrids på ca. 18 x 8 
meter. De to gravkamre har oprindelig væ-
ret helt indesluttede i højen som lukkede 
gravkamre. Der ses ingen spor efter ind-
gange til kamrene eller åbninger mellem 
randstenene til en indgang. Der er nu kun 
en let forhøjning inden for de 29 randsten, 

der næsten alle er væltede. Randstenene er placeret med 10 i hver side samt 4 og 5 ved 
hver ende – gavl. En oprejst gavlsten i nordenden er særlig stor og en tilsvarende væltet 
sten ses i modsatte ende. Disse danner langdyssens ”stævnsten”. 

Midt i hvert gravkammer var placeret en gravkiste af sten. Af den ene gravkiste er kun én 
endesten bevaret, mens der af den anden er en endesten og en sidesten bevarede. Ved 
den sydlige kiste ligger en stor flad sten, der ser ud til oprindelig at have været dæksten. 

Midt i den afvæltede dæksten findes et 
rundt hul, ca. 20 cm i diameter og 3-5 
cm dybt. Bunden i hullet er flad og be-
grænses af en temmelig skarp kant. Ca. 
en halv meter fra hullets midtpunkt og 
ikke langt fra stenens kant er en svagt 
fordybet fure. Furen går dog ikke hele 
vejen rundt, da den mangler på det 
sted, hvor stenen ikke er helt bred nok. 
Huggesporene ligner et forsøg på at 
bruge stenen som møllesten til en af 
områdets mange vandmøller. Arbejdet 
er blevet opgivet. 

Højen blev fredet frivilligt i 1868, og er allerede i 1844 beskrevet af Nationalmuseets se-
nere direktør Sophus Müller. På stenen er i 2010 erkendt 14 skåltegn, som sikkert blev 
indhugget i bronzealderen, 1700-500 f.Kr.  da dækstenen lå over gravkammeret.  

Skåltegnene er registreret af projektet GYPAF, der har til hensigt at registrere og indsamle 
oplysninger om helleristninger og skåltegn i Vordingborg Kommune. Ved et tilsyn i 2015 
blev et par mulige skåltegn på ydersiden af den sydøstlige gavls østlige sten registreret.  

I Vintersbølle Skov kan man finde i alt 7 gravhøje – nogle er helt jorddækkede, mens andre 
er mere synlige. På den modsatte side af Vintersbølle Skovvej findes en jorddækket grav-
høj, en registreret hulvej samt en fundplads af fire genstande fra en brandtomt fra bron-
zealderen. 
 
En anden af de meget kendte gravhøje er rundhøjen ved Bakkebøllestien, nær skolen. 
Denne rundhøj er beskrevet første gang i 1876. Den er blevet anlagt i stenalderen. Dæk-
stenen hviler på to af kammerets 6 bæresten. Der er en gang i østsiden, der består af 10 
bæresten i 5 sæt.  
 
 

 
 
Kilder:  
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http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/88890/  
 

http://www.fortidsmindeguide.dk/Valdemars-Plads-langdysse.717.0.html
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/88890/

