Drengehøj
En gravhøj fra bronzealderen

Igennem årene har Drengehøj været udsat for
flere “attentater”. Der er således efterretninger
om, at den blev gennemgravet af en privatmand i 1846, dog tilsyneladende uden
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Drengehøj er en typisk gravhøj fra bronzealderen (1800-500 f. Kr.). Heldigvis har denne høj
fået lov til at ligge nogenlunde uforstyrret, og
kan i dag ses som et markant indslag i kulturlandskabet. Det var jo netop meningen med
gravhøjene, da de i sin tid blev opført af bronzealderens folk: Højene skulle kunne ses viden
om og dermed signalere magt og ejendomsret
til et bestemt område.
at der fremkom daterende fund. Senere, i 1930´erne, blev der igen
gravet ved og i højen. Flere sten blev blottet, bl.a. én hvori der var
indhugget såkaldte skåltegn (æbleskivestore fordybninger). I
1986 blev der pløjet for tæt på højen, og ved den lejlighed blev flere
af stenene i højens kant synlige.

Udsnit af Generalstabens kort fra 1865

Skov- og Naturstyrelsen har opkøbt jorden omkring Drengehøj, så
nu skulle det markante fortidsminde være sikret mod yderligere nedbrydning.
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Lidt sydøst for Lusehøj ligger tomten af en overpløjet høj - Skrigedals
Banke eller Kvindehøj, om hvilken sagnet fortæller, at kvinderne
i oldtiden stod forsamlede, medens de under jammer og skrig
overværede, at drenge blev ofret til guderne på Drengehøj - deraf
navnet. Drengehøj ligger ca. 500 meter syd herfor og noget lavere
end Skrigedals Banke. Sagnet er ikke anført i præsteindberetningerne fra begyndelsen af 1800-tallet, men såvel Skrigedals Banke
som Drengehøj er angivet på kort fra 1865.

Drengehøj is a typical burial
mound from the Bronze Age
(1800-500 BC). Over the years
there have been a number of
excavations in and around the
barrow, although no finds have
been made that can be dated.
Drengehøj is a striking feature
of the cultural landscape. That
was precisely the purpose of
the barrows when they were
originally built by the people of
the Bronze Age - they were to
be visible from afar, signalling
power and the right of possession to a particular area.
Der Drengehøj ist ein typischer
Grabhügel aus der Bronzezeit
(1800-500 v. Chr.). Im Laufe
der Zeit wurde mehrfach am
und im Hügel gegraben, ohne
daß jedoch datierbare Funde
gemacht worden wären. Der
Drengehøj ist ein markanter
Akzent in der Kulturlandschaft.
Eben dies beabsichtigten die
Bronzezeitmenschen mit den
Grabhügeln: Sie sollten weithin sichtbar sein und dadurch
Macht und Eigentumsanspruch
auf ein bestimmtes Gebiet signalisieren.
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