Gisselhøj er formentlig en storhøj
fra den ældre del af bronzealderen
(1800-1000 f.Kr.). Det imponerende
fortidsminde er 26 m i tværmål og
op mod 6 m høj. Den er bygget af
græstørv og blev sandsynligvis opført i ældre bronzealder, men da der
ikke er gjort fundt i højen kan vi ikke
vide det med sikkerhed.
I ældre bronzealder blev der opført
op mod 60.000 gravhøje i Danmark.
Oprindelig dækkede højene over en
enkelt grav, men i forbindelse med
senere gravlæggelser udvidede man
ofte højene. Mange af dem har derved fået en anselig højde. Højene
kan på denne vis have fungeret som
en slags familiegravsteder. Når en
ny grav blev anlagt, bestemte hensynet til de ældre grave dens plads.
Man vidste, hvor de gamle grave lå
og respekterede dem.
Arkæologer studerer byggefaserne i en gravhøj

En storhøj fra ældre bronzealder
De døde blev gravlagt fuldt påklædt
sammen med smykker, våben og personlige genstande. Jo finere man var,
jo flere gaver fik man med til dødsriget. De fleste grave indeholder dog
blot en dolk eller et smykke.
Frederik 7. var en ivrig arkæolog.
Mens han som kronprins i 1840´
erne havde sommerresidens på
Hagenskov ved Assens, udgravede han mange af egnens gravhøje. Måske har han også udgravet
Gisselhøj. Der findes ingen efterretninger om at Frederik 7. skulle
have udgravet højen, men den store
flade sænkning i højens top minder
stærkt om de huller, vi kender fra
andre af hans udgravninger.
Arkæologer er i vore dage meget
omhyggelige, når de udgraver en
høj. Ved at udgrave højen som en
lagkage, der skæres i fire stykker,
kan jordlagene studeres i lodrette
jordvægge - eller profiler, som fagfolkene kalder dem. Herved kan man
konstatere, hvor mange gange en
høj er blevet udvidet, og ofte kan de
enkelte grave knyttes til de forskellige højfaser. Herved kan gravenes
indbyrdes alder aflæses.
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Gisselhøj

Denne teknik kendte Frederik 7.
ikke, og nutidens arkæologer graver
kun sjældent i fredede gravhøje. Så
i mange år frem må vi fortsat lade
os nøje med den beskedne viden, at:
“Gisselhøj formentlig er en gravhøj
fra ældre bronzealder!”
Gisselhøj is presumably a big barrow from
the early Bronze Age (1800-1000BC).
This impressive ancient monument is 26
metres in diameter and up to 6 metres
high. It has been built of turf and is assumed to date from the early Bronze Age,
although nothing has been found inside
that enables a precise dating.

Der Gisselhøj ist vermutlich
ein Großhügel aus der älteren Bronzezeit (1800-1000
v. Chr.). Das eindrucksvolle
frühgeschichtliche Denkmal
mißt 26 m im Durchmesser
und ist etwa 6 m hoch. Der
Hügel ist aus Grassoden
errichtet und stammt wahrscheinlich aus der älteren
Bronzezeit. Da im Hügel
keine Funde gemacht wurden, läßt sich dies jedoch
nicht mit Sicherheit sagen.

