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En af Tragtbægerkulturens store fællesgrave på Møn
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The passage grave at Nr. Frenderup dates 
back around 5200 years, and its 9 x 2 meter 
burial chamber provides a beautiful example 
of Neolithic funerary construction. When the 
National Museum excavated the passage 
grave in 1853, evidence of at least 15 buri-
als was discovered in this communal grave 
from the so-called Funnelbeaker culture. The 
Funnelbeaker culture is known for its exqui-
site and richly ornamented earthenware ves-
sels, which were provided, along with food 
and drink, as grave gifts for the deceased. 
Sherds of over 40 earthenware vessels have 
been found in the passage grave alongside 
polished flint axes and chisels, which are also 
characteristic of the Funnelbeaker culture.

The construction of the passage graves and 
the smaller, slightly older round barrows and 
long barrows represented a colossal collec-
tive effort in the service of the contemporary 
religion and bear witness to considerable 
surplus of resources within the community.

Das ca. 5.200 Jahre alte Ganggrab bei Nr. 
Frenderup ist mit seiner 9 x 2 m grossen Grab-
kammer ein äusserst imponierendes Bei-
spiel  für Grabanlagen der Bauernsteinzeit.
Das Ganggrab wurde 1853 vom dänischen 
Nationalmuseum ausgegraben. Man fand 
Spuren von mindestens 15 Begräbnissen im 
Ganggrab, das in der sogenannten Trichter-
becherkultur als Gemeinschaftsgrab diente. 
Die Trichterbecherkultur ist für ihre reich 
ornamentierten Tongefässe aus unüber-
troffener Qualität bekannt. Solche Gefässe 
wurden den Verstorbenen als Grabbeigaben 
mit Speisen und Getränken mitgegeben. Im 
Ganggrab fand man zusammen mit geschlif-
fenen Flintbeilen und –meisseln, die auch die 
Trichterbecherkultur kennzeichnen, Scherben 
von mehr als 40 Tongefässen.  

Die Errichtung der Ganggräber und der 
kleineren, etwas älteren Rund- und Langdol-
men repräsentieren einen kolossalen kollek-
tiven Arbeitsaufwand im Dienste des Kultes 
und bezeugen ein groβes gemeinschaft-
liches Reichtum.  
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I opbygningen af bondestenalderens store sten-
grave er det især håndteringen af de kæmpemæs-
sige - indtil 20 tons store - dæksten, som danner 
loft i konstruktion, der imponerer.
Gennem iagttagelser, baseret på fund af stolpe-
huller, stenpakninger og jordværker i forbindelse 
med storstensgravene har vi i dag, nogle gode 
bud på hvordan byggeriet blev klaret.

Efter at grundplanet med bæresten i kammer og 
gang var rejst og stabiliseret af den omgivende 
jordhøj og stenpakning, skulle dækstenene på 
plads. Hertil brugtes en rampe, samt en såkaldt 
A-bom som kunne trække stenene frem til højen 
ad rampen. Herefter flyttedes A-bommen og dæk-
stenene kunne så trækkes frem til deres blivende 
plads ovenpå bærestenene. 

En anden løsning var at bruge en vippekran be-
stående af en stor træstamme placeret vandret i 
en lodret Y-formet stamme, som kunne drejes om 
sin egen akse. Med træktove og kontravægt på 
kranarmen samt træruller under stenene kunne de 
store dæksten blive løftet på plads.

Velkommen til den store, fredede jætte-
stue ved Nr. Frenderup som er et yderst 
velbevaret eksempel på bondestenal-
derens fuldt udviklede jættestuegrav 
fra omkring 3.200 f. Kr.

Jættestuerne blev ligesom de forudgå-
ende, men mindre, rund- og langdysser 
opført af den såkaldte Tragtbægerkultur 
(3.900 - 2.800 f.Kr.). Tragtbægerkulturen 
er opkaldt efter dens rigt ornamente-
rede lerkar af ypperlig kvalitet, som ofte 
har tragtformede mundingspartier. Jæt-
testuen fungerede som fællesgrav og i 
velbevarede jættestuer kendes til fund 
af mere end hundrede gravlæggelser 
gennem tiden. 

Det 9 x 2 m. store gravkammer omsluttes 
helt af den beskyttende høj og udefra 
ses kun den sydøst-vendte åbning af 
den 7 m. lange stenopbyggede gang 
til gravkammeret. Oprindeligt var gan-
gen lukket med stenplader eller trædø-
re ved de fremskudte karmsten. 

Jættestuens bygning, funktion og betydning

Grundplan af Nr. Frenderup-jættestuen
Grafik efter optegning A.P. Madsen 1880 og Sv. Hansen 1990
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Uanset løsningen vidner byggeriet af de tusinder 
af storstensgrave om en kæmpestor kollektiv ar-
bejdsindsats med et fælles mål. Et arbejde som 
forudsatte, at nødvendige mandskabs- og mate-
rialeressourcer var til rådighed og som uden tvivl 
har krævet nøje koordination og ikke mindst byg-
gemæssig erfaring og viden. 

Storstensgravene tjente som gravpladser. Samti-
dig havde de stor betydning som både religiøs og 
social samlingsplads for de levende. Gravene fun-
gerede sikkert også som markeringer af stammens 
territorium. Det er i dette perspektiv, at den store ar-
bejdsindsats i forbindelse med opførelsen bør ses.

Det har krævet store mængder sten 
at bygge jættestuen. Alene til det rela-
tivt lavloftede kammer er der brugt 18 
bæresten og 6 kæmpemæssige dæk-
sten. De største vejer omkring 15 tons 
og hviler nøjagtigt med en kun lille tryk-
flade på toppen af bærestenene.

Nr. Frenderup jættestuen blev udgra-
vet af Nationalmuseet i 1853 og opføl-
gende restaureret i 1974. Skeletrester 
fra ca. 15 lig og skår fra omkring 40 
lerkar, slebne flintøkser og -mejsler vi-
ser at tragtbæger-folket medgav rige 
gravgaver til de afdøde. Lerkarrene in-
deholdt sikkert mad og drikke til ”den 
lange rejse”.

Husk en lygte hvis du kravler ind og 
oplever det fantastiske anlæg indefra.
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