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Kong Ran og hans krigere
I følge sagnet skulle højen rumme de jordiske rester af den lokale 
Kong Ran, mens alle hans krigere skulle ligge begravet i højgrup-
pen Firehøje. Men kongen ligger nu næppe begravet her, det gør 
derimod høvdinge eller andre betydningsfulde folk fra den yngre 
del af bronzealderen (1000-500 f.Kr.).

Ligbål og bronzealderurner
Kong Rans Høj er en af de få kirkegårdshøje, som er delvist arkæ-
ologisk udgravet. Det skete i 1840, da arkæologen J. A. Worsaae 
gravede en grøft gennem midten af højen. Her fandt han flere ur-
negrave fra yngre bronzealder (1000-500 f.Kr.). Urnebegravelserne 
er fra en tid, hvor alle de døde blev brændt på ligbål.
Fund af et par pilespidser af flint fortæller, at det nederste af grav-
højen måske stammer tilbage fra slutningen af stenalderen (2400-
1800 f.Kr.).

Hedensk monument og kristen kirke 
Det kan måske undre at se kirker og 
hedenske monumenter ligger side om side, som de 
gør her. Det kendes fra omkring 75 steder og viser, at 
overgangen fra hedenskab til kristendom ikke har 
været noget skarpt brud. Det er sket som en løbende 
udvikling med afsæt i årtusinders traditioner.

Gravhøj og jord i slægtens eje
De gamle høje blev ofte udbygget og udnyttet til begravelser gen-
nem hele oldtiden. Måske markerede man herved slægtens fort-
satte ejerskab til gravhøj og jord. Den flade top på Kong Rans Høj 
er karakteristisk for gravhøje fra den yngre del af jernalderen eller 
vikingetiden. Så måske rummer højen begravelser helt fra stenal-
der til vikingetid.

Et sogn med mange gravhøje
Oprindeligt har her ligget flere hundreder gravhøje, men mange er 
forsvundet gennem tiden. Alene på markerne nærmest Randbøl lig-
ger der i dag 14 store gravhøje, og tidligere har yderligere 19 hørt 
til højgruppen.
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