Jættestuen Hulehøj
Stenalderens fællesgrav i Bogø Østerskov
På opdagelse i Hulehøj-jættestuen

Gravkammer

Dæksten

Hulehøj er undersøgt og restaureret
flere gange. Første gang i 1918, men
selvom stedet var velkendt, lykkedes
det først efter lange forhandlinger at frede Hulehøj i 1932. Året efter genrejstes
væltede randsten og en af gravkammerets store dæksten blev rettet op.
I 1994 viste fund af trækul, brændt flint,
knogler og keramikskår i gravkammeret
samt menneskeknogler i gangen, at jættestuen fortsat rummer store arkæologiske værdier. Ud over jættestuen og fund
forsegler højen også et lille stykke urørt
”stenalderland”, hvor for eksempel pløjespor fra tidens simple ardplov ofte ses.

Oprindeligt var Hulehøj helt dækket
af en forseglende jordhøj. Den eneste
adgang til graven var gennem en lav,
tillukket gangåbning ved højens sydøstlige fod. Ved Nationalmuseet første
registrering i 1880 var jættestuen allerede plyndret. Krigsråd Schiøtt havde i
1700-tallet gravet i højen og fjernet de
store dæksten, som dannede loft i gan- Husk at al gravning i og ved jættestuen
gen. Det siges også, at nogle af rand- er forbudt og henkast ikke affald!

Hulehøj Passage Grave in
Bogø Østerskov

Bæresten

NORD

Hjørnesten

Karmsten

5 kæmpestore - op til 15
tons tunge - dæksten danner loft i jættestuen.

Tærskelsten

Dækstenene over den 6,5
m. lange kammergang er nu
fjernet. To døre med steneller træplader forseglede
graven og i gulvet ved dørene findes jorddækkede tærskelsten. Bemærk hvorledes
gangen gradvist bliver højere ind mod gravkammeret.

Tørmure

Gangåbning

Farvelagt grunplan efter opmåling Sv. Hansen 1983.
Foto © KulturKonsulenten 2008.

15 bæresten understøtter
kammerets 5 store dæksten og stenfliserne mellem
bærestenene danner en
tæt ”tørmur”. Højdeforskellen
mellem bærestenene er udlignet med indskudte sten.

Vidste du at:
- Fra velbevarede jættestuer kendes til gravlæggelser af mere
end 100 personer gennem få århundreder i bondestenalderen.
- Jættestue-byggeriet er sammenfaldende med de første agerbrugere, som blev bofaste. Sammen med de lidt ældre lang- og
runddysser markerede de samtidig gruppens territorium.
- Jættestuens ældste begravelser ofte blev udrømmet til gangen
og udenfor for at skabe plads for nye.

Højen er langs ydersiden
omkranset med randsten.
Oprindeligt var der sikkert
også tørmure mellem randstenene.

The burial mound was raised by the first farming
culture in Denmark, which was more sedentary
than the earlier hunter/gatherer societies. Along
with the somewhat older long barrow and dolmen
tombs, these passage graves most likely marked
out the tribe’s territory. The culture group that raised
so many megalithic graves over a period of just
a few hundred years has been called the Funnel
Beaker Culture on account of its beautifully ornamented pottery. Accompanied by sacrifices of food
and drink, this pottery was often placed in the passage graves as offerings to the dead.
The passage grave also functioned as a communal
meeting place for the living and represents a massive collective effort in the name of the religion of the
period, also bearing witness to the tribal society’s
significant surplus of resources.

Hulehøj Ganggrab im
Bogø Østerskov

Randsten

Sydvestlige del af gravkammeret. To metalstøtter fra
1994-restaureringen sikrer at
bærestenene ikke skrider.

The Hulehøj passage grave dates back approximately 5.200 years, when it functioned as a
communal burial site during the Neolithic period.
Though now freestanding, the tomb was once
entirely covered by earth, forming part of a burial
mound enclosed by a peristalith, or kerb of stones.
Only the narrow passage, with two interior doors, at
the northeast foot of the mound provided entrance
to the burial chamber.

- Randstenshylden omkring gangåbningen blev brugt til at hensætte offergaver med mad og drikke til de afdøde.
- Oprindeligt var dækstenene over kammeret og gangen helt
dækket af jordhøjen. Højen fungerede også som rampe for dækstenene under opbygningen af jættestuen.

Das Hulehøj-Ganggrab ist ein etwa 5.200 Jahre
altes Gemeinschaftsgrab aus der Jungsteinzeit.
Das heute offene Grab war ursprünglich ganz
und gar in einem Erdhügel mit Randsteinen eingeschlossen, und der Zugang zur Grabkammer
konnte nur über den schmalen Gang und zwei
Innentüren von der nordöstlichen Grabbasis aus
erfolgen.
Das Ganggrab wurde von den ersten Bauern
in Dänemark errichtet, die im Gegensatz zu der
früheren Jäger-/ Sammlergemeinschaft sesshafter
wurden. Zusammen mit den anderen Rund- und
Langdolmen älteren Typs, markierten die Gräber
sicherlich auch das Territorium des Stammes. Die
Kulturgruppe, die im Laufe nur weniger Jahrhunderte diese vielen Megalithenganggräber errichtete, wird aufgrund ihrer vielen schön ornamentierten
Lehmgefässe als ”Trichterbecherkultur” bezeichnet. Diese Lehmgefässe wurden den Toten in den
Ganggräbern ebenfalls mit Essens- und Trinkopfern bereitgestellt.
Das Ganggrab hat auch als Sammelplatz für die
Lebenden gewirkt und repräsentiert einen kolossalen Arbeitseinsatz im Dienste des Kultes, und
bekundet einen erheblichen Überschuss in der
Stammesgemeinschaft der Vorzeit.

Akvarel af Hulehøj udført af A. P. Madsen under Nationalmuseets undersøgelse 1883.
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stenene omkring højen for ca. 100 år siden blev slået til skærver og genbrugt
til et opmuret ildsted ved skovpavillionen, som nu har overtaget rollen som
samlingssted for Bogø´s befolkning.

Kammergang

Velkommen til den store, fredede jættestue Hulehøj. Den ca. 5.200 år gamle
jættestue er et flot eksempel på bondestenalderens fuldt udviklede fællesgrav.
Jættestuerne, samt de forudgående,
men mindre, rund- og langdysser, blev
opført af den såkaldte Tragtbægerkultur (3.900 - 2.800 f.Kr.). Kulturen har fået
navn efter dens rigt ornamenterede lerkar med tragtformet munding. Lerkar
som også blev brugt til grav- og offergaver ved storstensgravene og som er
blandt de fineste fra Danmarks oldtid.

