
Svinø Østerhøj jættestue
En 5.200 år gammel fællesgrav fra yngre stenalder

Blandt Sydsjællands, Møn og Lolland-
Falsters mange fortidsminder er Svinø 
Østerhøj-jættestuen et flot eksempel 
på de ca. 500 fredede jættestuer som 
endnu kan ses i Danmark.
Jættestuen blev i 2005 gennemgriben-
de restaureret af Nationalmuseet og 
samtidig skabtes der offentlig adgang .

Jættestuerne er fællesgrave opført i bon-
destenalderen omkring 3.200 f. Kr. af 
den såkaldte Tragtbægerkultur, som var 
den første agerbrugskultur i Danmark. 
Sammen med tidlige langhøje og ef-
terfølgende stenopbyggede lang- og 
runddysser er jættestuerne de ældste 
synlige gravmonumenter vi har. Jætte-
stuen er den fuldt udviklede gravform 
og har sit navn fra tidligere tiders fol-
ketro, hvor man mente, at kun de un-
derjordiske jætter havde kræfter til at 
opføre sådanne ”stenhuse”.

Østerhøj blev kun delvist arkæologisk 
undersøgt ved restaureringen i 2005, 
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Welcome to the Østerhøj passage grave, a 
site that now, thanks to its thorough resto-
ration in 2005, looks nearly as it did when 
it was constructed around 5200 years ago, 
in the Neolithic period. The passage grave 
functioned as a communal grave for the so-
called Funnelbeaker culture, and it serves as 
a fantastic example of the culture’s funerary 
rites and achievements in construction and 
architecture.
Prior to its restoration, the passage grave 
looked like little more than a collapsed hollow. 
The restoration process involved the addition of 
just a small number of stones, to replace stones 
that had been removed for building before the 
site had been protected. The grave gifts inside 
the passage grave – typically, earthenware 
vessels, flint axes, and other flint tools – were 
plundered long ago.

Be sure to visit the unusual Månehøj double 
passage grave at Svinøvester, around 4.6 km 
to the west of here. Unlike Østerhøj, the Måne-
høj passage grave has an open, easily acces-
sible layout, without surrounding hills.

Willkommen am Ganggrab Østerhøj, das 
aufgrund einer 2005 erfolgten, durchgreifen-
den Restaurierung heute fast so erscheint, 
wie es nach seiner Errichtung in der Bauern-
steinzeit vor ca. 5.200 Jahren, der Fall war. 
Das Ganggrab diente in der sogenannten 
Trichterbecherkultur als Gemeinschaftsgrab 
und stellt ein phantastisches Beispiel für die 
Grablegungsbräuche und auch besonders 
für das bau- und handwerkliche Können der 
Vergangenheit dar.   
Vor der Restaurierung lag das Ganggrab als 
in sich zusammengefallene Stätte da. Bei der 
Restaurierung wurden nur einzelne Steine zu-
geführt, die bei Steinplünderungen entfernt 
worden waren, bevor es unter Naturschutz fiel. 
Die Grabbeigaben des Ganggrabs - typisch 
Tongefässe, Beile und andere Geräte aus Flint 
- wurden sicherlich gleichzeitig geplündert.  

Besuchen Sie auch das spezielle Doppel-
ganggrab Månehøj bei Svinøvester ca. 4,6 
km nordwestlich. Im Gegensatz zum Gang-
grab Østerhøj hat das Månehøj eine offene 
und leicht zugängliche Grundebene ohne 
umgebenden Hügel.
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Tre stadier i Nationalmuseets restaurering af Østerhøj-jættetstuen i 2005. Til venstre den sammenstyrtede jættestue efter rydning af slørende bevoksning, som også afslørede at en del marksten med tiden var blevet henlagt på højen. 
På fotografiet i midten genplaceres en af gravkammerets tonstunge store dæksten. Til højre i billedet ses den vigtige ”nøglesten” som danner overgang mellem loftet i den tilstødende kammergangs og gravkammeret. Nøglestenen fordeler 
samtidig det store tryk på kammergangens bæresten. Til højre den færdigrestaurerede Østerhøj med østvendt åbning. Som i oldtiden er jættestuen nu helt forseglet af den omsluttende høj med indre stenpakninger omkring kammer og gang.

Før restaureringen lå Østerhøj som en 
sammenstyrtet, kratbevokset tomt i 
marken. Jættestuen var yderligere, for 
mere end 100 år siden, blevet beskadi-
get ved stenhugst, hvor den ene af kam-
merets fire dæksten blev krudtsprængt. 
Totalt manglede dog kun en mindre 
bæresten og en dæksten i kammeret 
samt to af gangens dæksten. Det blev 
derfor besluttet at restaurere jættestuen 
gennemgribende og den fremstår nu 
næsten som ved opførelsen for mere 
end 5.000 år siden.

Ved restaureringen blev de manglende 
sten erstattet med nye, mærkede sten 
og alle bæresten blev genoprettet på 
deres oprindelige plads. Derefter kun-
ne de store dæksten over kammeret 
og gangen pålægges. De opstablede 
”tørmure” med flade sten, som udfyl-
der mellemrummene mellem bære-
stenene, er enten oprindelige eller nye 
Nexø-sandsten, som adskiller sig fra 
de oprindelige, flade natursten.

Måneshøj ved Svinøvester - kun 4,6 km. 
nordvest herfor - er også et besøg værd. 
Her ses en sjælden dobbeltjættestue 
med to sammenbyggede gravkamre 
og to kammergange. 
Måneshøj blev restaureret i 2004, men 
har modsat Østerhøj et åbent grund-
plan uden høj. Derved kan den fanta-
stiske opbygning af graven studeres i 
detaljer.

men der fandtes bl.a. daterende skår 
fra Tragtbægerkulturens uovertrufne 
og fint ornamenterede lerkar.  Disse 
lerkar blev typisk lagt som gravgaver 
til de afdøde, gravlagte stammemed-
lemmer i jættestuen eller hensat med 
mad og drikke ved gravens østvendte 
åbning. 

Oprindeligt var jættestuens høj omslut-
tet af en fodkrans med store sten - så-
kaldte randsten. Disse sten blev dog, 
forud for fredningen i 1937, fjernet og 
genbrugt. Ved restaureringen kunne 
der ses spor i undergrunden, hvor ste-
ne havde stået og andre nedgravninger 
viste, at der måske har været et anlæg 
før jættestuen.

Grundplan af Østerhøj før restaureringen i 2005
Grafik efter optegning Sv. Hansen 1989
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Skarpsalling-karret fra Himmer-
land . Danmarks flotteste lerkar 
fra Tragtbægerkulturen som nu 
også er gengivet på den nye 
danske 500 kr. seddel.
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