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I efteråret 2016 opdagede Fyns tilsynsførende, at der i Staurby Skov ved Middelfart lå fire 

høje som ikke tidligere var blevet registreret. Højenes størrelse vidner om, at der forment-

ligt er tale om gravhøje fra den ældre bronzealder, hvilket er den periode i forhistorien hvor 

der blev rejst flere gravhøje i landskabet.  

Staurby Skov er derfor et oplagt udflugtsmål, hvis man gerne vil på jagt efter fortiden. Grav-

højene er i dag blevet ryddet og er således lettere at spotte i skoven. 

Bronzealderens højbegravelser vidner om stor omsorg og respekt for den afdøde. Det var 

vigtigt at mindet om vedkommende blev bevaret for eftertiden. Den gravlagte - iklædt sit 

fineste tøj – blev svøbt i skind og lagt i en stenkiste eller en udhulet egestamme sammen 

med gravgaverne, der både bestod af mad og drikke samt den afdødes flotteste smykker og 

våben, alt efter om den afdøde var en kvinde eller en mand. Over kisten rejste man til slut 
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en høj tit omkranset af store randsten. Kun det frugtbare græstørv blev brugt til at bygge 

med, og meget land må således være lagt øde undervejs.  

I forbindelse med fortidsmindedagen i 2017 blev der placeret en egetræskiste ved foden 

af én af gravhøjene i Staurby Skov, så man kan se hvad højene kunne gemme på.  I bronze-

alderen gav man ofte de døde fine blomster med i graven, og I kan jo prøve, om I kan finde 

lidt forårsblomster i skovbunden at lægge i kisten. 

 

Aktivitet på stedet 

Arkæologerne benytter sig af dendrokronologi, hvor man måler og tæller årringe i egetræ, 

når de skal datere gammelt tømmer fundet på udgravninger. Prøv om I kan tælle årringene 

på den egetræskiste, som står placeret i skoven. Hvor gammel var træet cirka, da det blev 

fældet? 

 

Lyst til mere? 

Når skoven er udforsket, kan vi anbefale, at I tager ud til Lillebælt og går en tur på stran-

den. Marinarkæologiske undersøgelse har påvist stenalderbopladser – der er derfor gode 

chancer for at finde flintafslag og redskaber på stranden. Nu gælder det om at holde øjne-

ne åbne – kan I mon finde et levn fra fortiden? 

Parkering Staurby: 

Staurbyskovvej 6 

5500 Middelfart 
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