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Mandag den 24. August 1908 

   Gravhøjene 
           ved 

        Skibelund. 
___ 

 

 

Et 3-4000 Aar gammelt 

Skelet. 

___ 

Foredrag ved Graven 

___ 

 

     Paa Gaardejer P. Jensens Mark 

i Skibelund lader Nationalforenin- 

gen som i Lørdags nævnt for Ti- 

den under Ledelse af Inspektør, Dr. 

Blinkenberg, København, foretage 

nogle Udgravninger af en Del 

gamle Kæmpehøje. Af 5 Høje, der 

ligger samlede paa en Mark i Nær- 

heden af Skibelund Krat, er de 3 

udgravede og de 2 andre vil blive 

afdækkede i en nær Fremtid. Ved 

Udgravningen af disse Høje er der 

i den nordligste af dem gjort et 

interessant Fund, idet der i denne 
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Grav, der ligger et Par Alen under 

Jordens Overflade, er funden et 

3-4000 Aar gammelt Skelet af et 

Menneske. 

     Graven med det interessante 

Fund henlaa i Gaar afdækket, idet 

Forstander Appel, Askov, havde 

opfordret Dr. Blinkenberg til 

at holde et Foredrag om Fundet 

ved selve Graven. Ved 6-Tiden 

i Gaar Aftes samledes derfor i den 

Anledning omtrent 300 Mennesker, 

der med stor Opmærksomhed fulgte 

Dr. Blinkenbergs Foredrag. Dr. 

ønskede ikke sit Foredrag refereret, 

og her fremsættes derfor kun nogle 

faa Oplysninger om det meget 

smukke Eksempel paa Fund i jydske 

Gravhøje. 

     Graven stammer fra den ældre 

Stenalder. Der findes overalt i 

Landet Gravhøje fra den Tid, men 

det er i Reglen Fællesgrave. Den 

udgravede Høj indeholder derimod 

kun en enkelt Grav. Derfor er 

den af stor Vigtighed for Old- 

fundet. Graven har været omgivet 

af Planker, der rimeligvis har 

været tildækket af et Laag. Jord- 

delen indeholder nemlig Spor af 

Træ, og det ses ogsaa tydeligt, at 

Graven har været omgivet af Træ- 

værk. Plankerne har været stillede 

paa Enden og afstivede med store 

Kampsten, der nu ses som en Sten- 
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sætning omkring Graven. I Bun- 

den af selve Graven findes derimod 

Brolægning af mindre Sten. Gra- 

vens Længde strækker sig omtrent i 

Øst og Vest, men kan forøvrigt 

være noget forskellig. Rimeligvis 

har vore Forfædre ved Bestemmel- 

sen af Gravenes Retning gaaet ud 

fra Solens Op- og Nedgang, og 

derved er Retningerne blevne en 

Del forskellige. Ved et stort Ar- 

bejde og ved den yderste Forsigtig- 

hed er det lykkedes Dr. Blinkenberg 

at afdække Graven, saa Rester af 

et Menneskeskelet tydelig saas. Ho-

vedskelettets Form var meget tyde- 

lig. De ca. 4,000 Aar havde selv- 

følgelig omdannet Skelettet til 

Muld, men de øvrige Jordlag var 

omhyggelig fjernede, saa hele For- 

men af Hovedskelettet kunde ses 

ganske tydelig. Hovedskelettet laa 

i den vestlige Ende af Graven. 

Kropskelettet mangler fuldstændig. 

Derimod saas tydelig en Aftegning 

af Laar- og Skinnebenet. Begge i 

stærkt bøjede Stillinger. 
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Hele Stillingen viste meget iøjne- 

faldende, at den døde var nedlagt 

paa højre Side med Ansigtet vendt 

mod Syd. Det er derfor Rester af 

en Mand. Kvinderne blev nemlig 

nedlagte med Hovedet mod Øst og 

ligger paa venstre Side med Ansig- 

tet mod Syd. Det er jo en besyn- 

derlig sammenbøjet Stilling. Dr. 

Blinkenberg oplyser imidlertid, at 

det har været almindelig Brug, ikke 

alene hos Oldtidsfolket i Europa, 

men ogsaa hos de gamle Ægyptere. 

Oldforskningen er ikke naaet saa vidt 

endnu, at Grunden til denne mærke- 

lige Stilling nærmere kan forklares. 

Ved Hovedet laa en Flintøkse og 

ved højre Side en gennemboret 

Stridsøkse af Graasten. Lignende 

Redskaber samt en Flintkniv er til- 

lige ogsaa fundne i de andre Grave. 

Det interessante Fund, der bidrager 

til en historisk Oversigt over Sten- 

alderens Tid, blev ikke alene om- 

hyggeligt undersøgt og nøjagtigt op- 

maalt, men der blev tillige taget en 

Del Fotografier, baade af Skelet- 

resterne set fra oven og fra Siden. 

     Efter Foredraget bragte Forstan- 

der Appel Dr. Blinkenberg en 

Tak  og føjede hertil en Tak til 

Nationalforeningen, fordi den gerne 

vil tjene til at øge Oplysningen i 

vort Land. 
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     Forstander Appel spurgte, om 

det kunde ses, enten Skelettet hørte 

til Kort- eller Langskallerne. Her- 

til bemærkede Doktoren, at Afteg- 

ningen af Skelettet ikke var saa 

tydelig, at det bestemt kunde paa- 

vises; men forøvrigt fandtes der 

Skeletter fra Oldtiden af saavel 

Kort- som Langskalle-Typen. 

     Det lille, ejendommelige Møde 

ved den aabne Grav med det 4000 

Aar gamle Skelet sluttede med, at 

den store Forsamling sang ”Der 

staar et Slot i Vesterled”. 


