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Mårhøj ligger højt og imponerende i terrænet, når man nærmer sig ad fodstien fra sydøst.
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www.museerne.dk
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Denne rapport omhandler det arbejde, der blev udført ved lokaliteten i september måned 2012.
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1. Indledning.
Mårhøj, der ligger mellem Snave og Martofte på Hindsholm lidt sydøst for Fyns Hoved indeholder ét af de fineste
jættestuekamre på Fyn.
I ældre registreringer samt på ældre kortmateriale benævnes højen også Moreshøj eller Marehøj o. lign.
Kammeret er undersøgt i 1860érne af den lokale gårdejer, og Nationalmuseet har senere foretaget udgravninger og
restaureringsarbejder på lokaliteten i henholdsvis 1878 og i 1932.
Kammeret er ca. 9,5 meter langt og ca. 2 meter bredt og orienteret ca. NØ/SV. Imod sydøst udgår en ca. 6 meter lang
gang vinkelret fra kammeret.
Jættestuekammeret er oprindeligt etableret på en naturlig højning, hvorved anlægget virker ekstra markant i dette
højtliggende kuperede landskab.
Ved det seneste restaureringsarbejde i 1992 blev der registreret ardspor under gulvet i kammeret, hvilket betyder, at
kammeret er anlagt på en dyrket flade - eller i det mindste på en udjævnet og med ard forberedt flade. For at dette
overhovedet har kunnet lade sig gøre, må det omkringliggende areal efter alt at dømme have været højere i neolitisk tid.
Det er derfor sandsynligt, at indgangspartiet til kammeret har ligget knapt så højt i forhold til det omgivende terræn som
tilfældet er i dag.

Højen set fra sydøst. Bemærk det højtliggende indgangsparti til kammeret!
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2. Årsag til vedligeholdelsesarbejdet på lokaliteten.
Jættestuen er trods lidt afstand til den nærliggende Snavevej et særdeles velbesøgt fortidsminde. Det anslås at jættestuen
har mellem 1000 og 2000 besøgende hvert år.
Senest har et lokalt fortælleteater anvendt stedet som kulisse i forbindelse med fortællinger for børn og unge, og alene i
den forbindelse har der været mange hundrede personer inde i jættestuekammeret indenfor det seneste år.
På grund af det noget svært tilgængelige indgangsparti, er der midt i 1980érne etableret en trappe, der fører op til
indgangen, samt fortsætter derfra op mod højens top, hvorfra der er en helt unik udsigt.
Trappen blev etableret for at lette adgangsforholdende for publikum samt beskytte højoverfladen mod nedslidning, og
det kan tilføjes, at dette anlæg er Danmarks eneste jættestue, der på denne måde er forsynet med en trappe.
Imidlertid var trappen nu ret brøstfældig og dermed meget usikker og farlig for publikum at færdes på, og i 2011 tog
Kerteminde Kommune kontakt til den daværende Kulturarvsstyrelse om evt. fornyelse af trappen.
En inspektion viste, at trappens sidestykker var stort set formuldede og flere af trinnene blev udelukkende fastholdt af
det omkringliggende jordtryk.
Det blev derfor i Kulturstyrelsen besluttet at forny trappen og retablere højoverfladen omkring denne.

De eksisterende trappe- og adgangsforhold på lokaliteten.
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3. Deltagere.
Ved besigtigelses- og renoveringsarbejdet deltog arkæologerne Svend Illum Hansen og Jørgen Westphal fra
Kulturstyrelsen samt Henrik Høier fra Museerne Vordingborg.
Desuden deltog Jacob Noe Bovin fra firmaet Morsø Skov og Naturservice, Møn - der tillige stod for den mere maskinog entreprenørmæssige del af arbejdet.
Udover mange besøgende i stort set alle aldersgrupper havde vi i perioden besøg af flere arkæologer fra de lokale
museer på Fyn.
Den 5. september havde vi derudover besøg af både Fyens Stiftstidende og TV-Øst. Efterfølgende var der en udmærket
artikel om arbejdet ved højen i Fyens Stiftstidende torsdag d. 6. september (tredje sektion side 32 & 33) og tilsvarende
et aftenindslag på TV-Øst.

4. Vedligeholdelsesarbejdet.
Bestod primært i at forny den eksisterende trappe.
Den gamle trappe var som nævnt næsten 30 år gammel og meget nedbrudt.
Da vi indledningsvis med håndkraft gravede trappens første trin samt sider fri, viste det sig, at det meste af de
jordgravede eller jordomsluttede dele af trappen stort set var ”fraværende” – dvs. formuldede.
Det kan her tilføjes, at vi havde udtænkt en ny trappekonstruktion, der ikke behøvede jordgravede elementer!
Den eksisterende trappe havde jo samtlige trin og langsgående sider/planker nedgravet i højoverfladen, der så var
forankret med nedrammede pæle, hvilket jo bestemt ikke er en optimal løsning – set ud fra en bevaringsteknisk vinkel
mht. højoverfladen og den underliggende originale højopbygning. Konstruktionen havde ydermere medført en kraftig
jordnedslidning i partierne mellem de enkelte trin - jvf. også fotos på foregående side.

Adgangsforholdene set fra toppen af Mårhøj d. 4/9 2012.
Bemærk hvorledes afstanden mellem de enkelte trin fremstår helt ”udhulet”!
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Det var på denne baggrund, at vi havde udtænkt en helt ny trappekonstruktion!
Trappen skulle bestå af svære stammer og trin af lærketræ, der blev anlagt i det eksisterende ”trappespor”.
Ved en sådan ”flydende” trappe kunne vi undgå at komme i kontakt med urørt højoverflade samt at nedramme stolper
eller pæle som ved den eksisterende trappe.
Blot trappen inkl. de 1,25 meter brede trin var solid og tung nok, ville den under ingen omstændigheder kræve
yderligere forankring.
Vi oprensede indledningsvis de eksisterende trappepartier og fik det gamle træværk fjernet. Dette arbejde blev foretaget
med håndværktøj samt en lille minigraver på bælter. Vi anvendte kun gravemaskinen til det nederste trappeparti, idet
det var blevet besluttet at fjerne det øverste korte trappeparti, dvs. det stykke der førte fra indgangspartiet og videre op
på højens top.

Det eksisterende trappeområde oprenses efter at den gl. trappe er fjernet.
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Da den gamle trappe var væk og stedet renset pænt op, kunne vi etablere den nye ”flydende” trappekonstruktion.
Herunder ses lidt arbejdsbilleder visende arbejdsgangen i dette forløb.

Først udlagde vi de to stammer i lærketræ, og derefter blev der udsavet snit til de enkelte trappetrin, der til sidst blev
tilpasset enkeltvis og fastskruet med solide galvaniserede skruer.
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Da trappetrinene var ført helt op til jordniveauet ved indgangspartiet bestod trappen af i alt 10 trin. Det havde vi på
forhånd indmålt, og det passede fint til adgangsforholdene til jættestuekammeret.
Derefter lagde vi fint sand omkring de partier af tømmeret, der med tiden vil blive mere jorddækkede. Dels for at sandet
i modsætning til jord virker mere drænende langs tømmeret og dels for, at det efterfølgende kan erkendes som et
signallag, for det niveau vi har arbejdet med på højsiden. Det kan tilføjes, at vi kun arbejdede i et niveau, der tidligere
har været berørt i forbindelse med etableringen af den eksisterende trappe.
For at modvirke nedslidning langs den nyetablerede trappe samt for at holde lidt på siderne indtil vegetationen igen
indfinder sig, lagde vi rullegræs langs trappens ydersider som vist herunder.
Det øverste nu sløjfede øverste trappeparti blev udlignet med lidt jord og sand og eftersået med græs, og der blev også
sået græs på og omkring trappen således, at det berørte område igen er fint grønt til den næste sæson.

Herefter kunne de første besøgende få lov til at indvie de nye adgangsforhold.
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Det nye trappeparti set fra oven d. 6/9 2012.
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Da vi alligevel var på stedet, besluttede vi at bruge lidt tid på at soignere selve jættestuekammeret.
Jordgulvet var meget hårdt og særdeles ujævnt og knoldet, og det var tydeligt, at det var et velbesøgt sted.
Med en spade og en murehammer bankede vi de faste jordknolde fri således, at gulvet igen fik et mere jævnt forløb.
Der fandtes også en del stearinlysrester og kapsler fra fyrfadslys inde i kammeret, som vi samtidigt fik fjernet.
Derefter kunne vi kaste et lag sand ind i kammeret som, da det blev udjævnet og revet, gav kammeret et langt mere
indbydende og besøgsvenligt udseende. - Og samtidigt modvirker dette sandlag også dyberegående slid forårsaget af de
mange mennesker, der årligt besøger dette meget fine jættestuekammer på Hindsholm.

Jættestuekammeret som det præsenterede sig efter, at der var lagt sand på gulvet.
Til venstre set fra syd og til højre set fra nord.

Vordingborg i december 2012.
Henrik Høier.
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