
Stenalderens storstensgrave
Gemt inde i Damsbo Skov, i nærheden af landsbyen Falsled, finder man ikke mindre end seks af 
stenalderens gravhøje. Lige ved parkeringspladsen kan I følge en lille sti ind i skoven, som fører jer 
direkte op til en imponerende stendysse som er fritlagt og I kan komme helt ind i kammeret. Disse 
næsten 6000 år gamle monumenter blev opført i den periode af stenalderen som kaldes bonde-
stenalderen, og er som navnet antyder, et sted hvor mennesker blev begravet.  

Aktivitet på stedet
Hvor mange gravhøje kan I finde i skoven? Nogle af dem ligger godt gemt – led efter store sten gemt 
i skovbunden.
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Hvor gammel er gamle dage egentligt? 
Prøv at finde nogle pinde i skovbunden og stil dem lodret i skovbunden på række. Èn pind for dig 
selv, din far, din bedstefar og din oldefar. Hvis I skulle sætte en pind for hver generation, skulle I 
sætte 180 pinde i skovbunden, før I var helt tilbage i bondestenalderen.

1 pinde Internettet opfindes
2 pinde Fjernsynet opfindes
4 pinde Brødrene Wrights første flyvetur
17 pinde Columbus opdager Amerika
116 pinde Keopspyramiden bliver bygget i Ægypten
183 pinde De første stendysser bliver bygget i Danmark.

Kan I selv komme på flere?

Lyst til mere?
Husk også at gå ned til vandet og nyd udsigten til Helnæs Bugt, eller prøv om I kan finde de to 450 
år gamle egetræer; Adam og Eva, som gemmer sig et sted i skoven. De vil være markeret med små 
skilte. 
Prøv om i kan nå rundt om træet, hvis i holder hinanden i hænderne, og læs historien der knytter sig 
til de to træer her: https://www.damsboskov.dk/skoven
Husk i øvrigt at læse skiltet med reglerne for færdsel i Damsbo Skov, inden i begiver jer på eventyr.

Parkering:
Landevejen 
5642 Millinge
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