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”Pløjemand ved Hesselager-stenen”,  
tegnet af Peter Tom-Petersen i 1887.

1. Jævn side slebet af isen.

2. ”Plukke-siden”, hvor isen har  
 revet stenstykker af.

3. Skurestriber, hvor andre sten i isens  
 bund har skuret striber i Damestenen.

4. Udgravning. Der er fundet klokkefrøer i den lille sø.

1. 2.

4.

3.
3.

3.

Hesselager-Vormark
Landsbylaug

Damestenen
Danmarks største sten, Damestenen,  
ligger her ved Hesselager. Den måler  
46 m i omkreds, har en synlig højde på 
10 m, og vejer i nærheden af 1.000 ton. 
Stenen kaldes også Dammestenen eller 
Hesselagerstenen.

En vandreblok slæbt hertil af isen
Stenen har oprindeligt været en del af 
det centrale sydsvenske grundfjeld. Den 
blev bragt hertil under sidste istid ved, 
at indlandsisen rev en stor blok af fjeldet 
med sig. Undervejs på den lange rejse er 
blokken blevet slebet og afrundet, inden 
den blev aflejret her på stedet. 

Indlandsisen fortsatte hen over stenen 
i en sydøst-nordvestlig bevægelsesret-
ning. Mindre sten, som var frosset fast 
i isens bund, skurede mod stenen, så 
den fik en jævnt afslebet sydøstside og 
skurestriber. På stenens nordvestside 
’plukkede’ isen stykker af stenen, så 
denne side den dag i dag fremstår  
uslebet.

Selve stenen blev fredet i 1846 af  
den daværende ejer, godsejeren af  
Hesselagergård. I 1941 blev den om-
kringliggende matrikel også omfattet  
af en fredning. Damestenen og matriklen  
ejes i dag af Svendborg Kommune.

Skrøner
Store vandreblokke er ikke alminde- 
lige i Danmark, og de har derfor ofte 
givet anledning til mytedannelser. Om 
Damestenen fortælles det, at en jætte-
kvinde, der boede i Hou på Langelands 
nordspids, blev forbitret over, at sø-
folk brugte Svinninge Kirkes spir som 

Damestenen består af lys rødliggrå  
middelkornet granit med smalle mørke- 
grå bånd af diabas. Disse diabasgange  
er opstået ved, at lava er størknet i 
sprækker i det oprindelige grundfjeld, 
mens det lå dybt nede i jorden.

Undersøgt på kongens befaling
Geologen J. G. Forchhammar undersøgte 
stenen i 1840 og mente, at stenen måtte 
være en del af det danske grundfjeld. 
Derfor befalede kong Christian den VIII, 
at der skulle graves ud omkring stenen. 
Siden har det vist sig, at grundfjeldet i 
Danmark ligger i 1-2 km dybde.

sømærke, og derved undgik forlis. Der-
for kastede hun stenen mod kirkespiret 
i vrede, ”men uagtet den gode dame har 
haft kræfter og forstået at tage sigte, 
har stenen dog kun nået to tredjedele 
af vejen og er dumpet ned i nærheden af 
Hesselager by,”som Johannes Pedersen 
skriver i Gyldendals Egnsbeskrivelse  
over Sydfyn (1970). Skrønen kan forkla-
re de ellers lidt mærkelige navne Dame-
stenen eller Dammestenen (”madamme”).

Damestenen (The Lady Stone) is the largest 
boulder in Denmark. It weighs nearly 1000 

tons and consists of light reddish grey granite with 
narrow dark grey bands. It was transported here by a 
glacier during the last Ice Age and originates from  
the bedrock in central southern Sweden. Before the 
glacier melted, it left its mark on the boulder: polish-
ing the east side, chipping pieces from the west side 
and cutting striations. In the 1840s the earth around 
the boulder was partly dug away to see if it was part of 
the bedrock. Later, it was found out that the bedrock 
in Denmark is 1-2 km below the surface. Legend has it 
that the stone was thrown here by a female giant from 
Langeland who was aiming at the church spire in  
Svinninge. 


