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ØM JÆTTESTUE

An impressive tomb for the first farmers

Velkommen til Øm jættestue 
Et imponerende gravanlæg for de første bønder

Bondestenalderens befolkning bosatte sig i rydninger i skovene eller i de naturligt 
åbne områder ved kyst og vandløb. De boede i store træhuse, dyrkede korn og holdt 
husdyr indenfor stammens område. Landbruget skabte et overskud, som blev investe-
ret i byggeriet af imponerende storstensgrave, hvor stammen begravede deres døde 
slægtninge. Små rund- eller langdysser og senere jættestuer med et stort fælles grav-
kammer har sikkert markeret stammens område, og pladsen omkring blev brugt som 
samlings- og offerpladser, hvor man samledes til store religiøse handlinger. 

Hvordan menneskerne i bondestenalderen for mere end 5.000 år siden kunne bygge 
de gigantiske dysser og jættestuer er fascinerede. Udgravninger har vist, at det mere 
er et spørgsmål om teknik end rå muskelkraft at få placeret de op til 20-25 tons tunge 
dæksten på toppen af en jættestue. Stenalderbønderne har først med løftestænger, 
reb og ruller af træstammer fragtet de store sten til byggepladsen. Under ledelse af 
byggekyndige rejstes først bærestenene i kammeret og gangen, hvorefter de enorme 
dæksten blev trukket op af en jordrampe for at blive løftet på plads som loft over 
bærestenene. Se tegningerne herunder med to eksempler på oldtidens kraner.

Øm-jættestuen er en af de største og bedst bevarede i Danmark. Find lommelygten 
frem og glæd dig til at opleve stemningen i den 5.000 år gamle grav!

Læs mere om Øm jættestue på www.fortidsmindeguide.dk
- scan QR-koden
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Dækstenen på træslæden
her ved skiltet

Dækstenene trækkes på plads over kammerets bæresten med en A-bom. Foto: Lejre Forsøgscenter, 1984 ©

Den 8 tons store sten på træslæden - en så-
kaldt ”Tveje” - blev placeret her ved Øm jæt-
testue i 1990. Inden den kom hertil var den op-
stillet på Fællesdyrskuet i Roskilde, for at give 
et eksempel på de første bønders byggeteknik 
ved opførelsen af bondestenalderens store 
jættestuer.

Besøgende på dyrskuet kunne - ligesom på bil-
ledet til venstre fra Lejre Forsøgscenter - prøve 
kræfter med at flytte stenen på ruller af træ-
stammer med træktove. Den noget større sten 
på billedet krævede 80 mand for at kunne blive 
flyttet. Så det var virkeligt et kæmpearbejde, 
når stenalderbønderne samlede sten sammen 
fra et stort område til opbygningen af gravene. 

Mange gange blev stenene også kløvet ved op-
varmning på bål og hurtig afkøling med vand. 
Så kunne stenene revne og kløves med træki-
ler, som fugtet med vand udvider sig med vold-
somme kræfter.

Tegning: Tim Grønnegaard ©

In the Neolithic era, people settled in clearings in the forests or in the natural open 
areas by the coast or waterways. They lived in large wooden houses, grew corn and kept 
farm animals within the tribe’s area. Farming created a surplus, which was invested in 
the construction of impressive megalithic tombs, in which the tribe buried their dead 
relatives. Small round or long barrows and later passage graves with a large common 
burial chamber probably marked out the tribe’s area, and the land around it was used as 
a site for assembly and sacrifice, with people gathering for large religious ceremonies. 

It is fascinating to work out how the people in the Neolithic period more than 5,000 ye-
ars ago were able to build the giant dolmens and passage graves. Excavations have shown 
that it was more a question of technique than raw muscle power to place the 20-25 ton 
capstone on top of a passage grave. The Stone Age farmers first transported the large sto-
nes to the site using levers, ropes and rollers made of logs. Under the guidance of expert 
builders, they first erected the support stones in the chamber and passage, after which 
the huge capstones were hauled up an earth ramp to be lifted into place as a cap over the 
support stones. See the drawings below with two examples of prehistoric cranes.

Øm passage grave is one of the largest and best preserved in Denmark. Get your torch 
and experience the atmosphere in the 5000-year-old tomb!

Die Bevölkerung der Jungsteinzeit wurde in Rodungen der Wälder oder in natürlichen 
offenen Gebieten in Küstennähe und an Wasserläufen sesshaft. Sie wohnten in grossen 
Holzhäusern, bauten Getreide an und beschäftigten sich innerhalb ihres Stammesge-
bietes mit Viehhaltung.  Durch die Landwirtschaft erzielten sie einen Gewinn, der in das 
Errichten imponierender Megalithengrabanlagen investiert wurde, in denen der Stamm 
seine verstorbenen Stammesmitglieder beisetzte. Kleine Rund- und Langdolmen und 
spätere Ganggräber mit einer grossen gemeinsamen Grabkammer haben sicherlich das 
Gebiet des Stammes markiert und der damit verbundene Platz wurde als Sammel- und 
Opferstelle benutzt, wo man sich zu grossen religiösen Ritualen versammelte.   

Wie es den Menschen der Jungsteinzeit vor mehr als 5.000 Jahren gelingen konnte, diese 
gigantischen Dolmen und Ganggräber zu errichten, ist faszinierend.  Ausgrabungen haben 
gezeigt, dass es mehr eine Frage der Technik als roher Muskelkraft war, um die bis zu 20 – 
25 Tonnen schweren Decksteine auf den oberen Teil eines Ganggrabes zu platzieren.  Die 
Bauern der Jungsteinzeit haben die Megalithen erst mit Hubstangen, Tau und Rollen aus 
Holzstämmen zur Baustelle verfrachtet.  Unter der Leitung von Bausachverständigen wur-
den die ersten Tragsteine in der Kammer und dem Gang errichtet und danach wurden die 
enormen Decksteine über eine Erdrampe hochgezogen, um als Decke über den Tragsteinen 
an ihren Platz gehoben zu werden. Hierunter sehen Sie zwei Beispiele von Kränen der Urzeit. 

Das Øm Ganggrab ist eines der grössten und am besten erhaltenen Ganggräber in Dä-
nemark. Nehmen Sie eine Taschenlampe mit und freuen Sie sich darauf, die Stimmung 
in dem 5.000 Jahre alten Grab zu erleben!  

Eine imponierende Grabanlage der ersten Bauern

En anden teknik til at få de store sten på plads over gravkammeret og kammergangen var at bruge en løftebom 
med en kontravægt. For at stabilisere bærestenene var kammeret og gangen sikkert udfyldt med jord eller sten.
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ØM JÆTTESTUE

Gravkammer

Dæksten

Bæresten

Kammergang

Karmsten Indgang

Høj med stenpakning

Øm jættestue 
En af Danmarks bedst bevarede jættestuer

En efterårsdag i 1932 var sønnerne fra Øm Klostergård sendt i marken for at tage kar-
tofler op. I middagspausen satte de sig og nød madpakken på forhøjningen ved mar-
ken med udsigt til Ledreborgs skove. Ved et tilfælde opdagede de et hul i toppen af 
højen. De kastede en sten i hullet og der lød et hult KLONG – der var en grav i højen! 
Næste fridag blev brugt på at finde indgangen til graven, og de kom ind til gravkam-
meret ved at fjerne de inderste dæksten over kammergangen. Det var dog ikke store 
rigdomme, der kom ud af anstrengelserne. Der blev ”kun” fundet flintredskaber, et 
lerkar samt ben- og ravperler, som lå mellem bunker af knogler fra generationer af 
gravlagte mennesker i bondestenalderen.

I bondestenalderen var den 6,8 meter lange, smalle kammergang i Øm jættestuen 
helt overdækket. Udefra så man kun en lille adgangsåbning ved højfoden. Forestil dig, 
hvordan man måtte kravle med den afdøde frem til det lukkede og mørke gravkam-
mer, som sikkert har lugtet fælt!

Fund af bronzegenstande i kammeret og fra urner nedgravet i ydersiden af højen viser, 
at Øm Jættestue blev genanvendt som gravplads helt frem til bronzealderen omkring 
700 f. kr. - altså ca. 2.400 år efter jættestuen blev opført af stenalderbønderne. Alle 
fundene repræsenterer gravgaver, som de afdøde fik med på rejsen til dødsriget. 

Læs mere om Øm jættestue på www.fortidsmindeguide.dk
- scan QR-koden
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Øm-jættestuens brug og opbygning

Opbygningen af en typisk jættestue . De fleste elementer kan genfindes her i Øm-jættestuen.

Ornamenteret lerkar fundet i gravkamme-
ret ved 1832-udgravningen.

Foto: Nationalmuseet ©

Jættestuen ved Øm, som også kaldes ”Tvær-
høj”, er langt større end enkeltkamrene i de tid-
lige dysser. Modsat dysserne blev jættestuen i 
udgangspunktet opført som en fællesgrav. 

Det store gravkammer på 7 x 1,8 meter bæres af 
15 bæresten og dækkes i loftet af 4 meget store 
dæksten på over 10 tons. I gangen står 7 par 
bæresten, hvor kun de 3 inderste stenpar nu er 
overdækket med dæksten. I gangens ses også 
en ”karmsten”, hvor sten- eller trædøren var. 

Øm-jættestuen er blandt de tidlige frivillige 
fredninger af fortidsminder. Den blev fredet al-
lerede i 1833 og tilføjet den ydre stenmur, som 
ses i dag. Birkebark fundet mellem randstenen 
under en restaurering i 2003, daterer ved hjælp 
af kulstof-14 metoden, jættestuens opførelse 
til ca. 3.100 f. Kr. Den oprindelige randstenskæ-
de som omsluttede højen findes stadig skjult i 
højen bag nutidens stenmur.

Vi har omkring 700 jættestuer og 1.800 dysser 
bevaret i dag. Langt de fleste blev dog afgravet 
og plyndret for både sten og indhold før
Naturfredningslovens beskyttelse i 1937.

One of Denmark’s best-preserved passage graves Eines der am besten erhaltenen Ganggräber in Dänemark

Jættestuens originale stenlagte kammergulv under den 
gennemgribende restaurering som blev udført i 2003.Foto: T. Dehn

Nationalmuseets tegning af gravkammeret ved 
fredningen i 1833. 

Tegning Fjeldsted

One autumn day in 1932, the sons from Øm Abbey Farm were sent out into the field to dig 
potatoes. In their lunch break, they sat themselves down to enjoy their packed lunch on the 
raised mound by the field overlooking Ledreborg’s forests. Quite by chance, they discovered 
a hole in the top of the mound. They dropped a stone into the hole and there was a hol-
low CLONG – there was a tomb in the mound! On their next day off, they looked for the 
entrance to the tomb, and they entered the tomb chamber by removing the inner capstone 
over the chamber passage. Their efforts did not bring them any great riches however. They 
”only” found flint tools, a clay vessel, as well as bone and amber beads, which lay among 
piles of bones from generations of people buried in the Neolithic period.

In the Neolithic period, the 6.8 m long, narrow chamber in Øm passage grave was 
completely covered over. From the outside, only a small access opening at the foot 
of the mound was visible. Imagine how you had to crawl with the dead body to the 
enclosed, dark burial chamber, which would surely have smelled revolting!

The finds of bronze objects in the chamber and in urns buried on the outer side of 
the mound show that Øm passage grave was reused as a burial place right up to the 
Bronze Age around 700 BC – i.e. around 2400 years after the grave was constructed 
by Neolithic farmers. All the finds are grave goods that the deceased took with them 
on their journey to the kingdom of the dead.

An einem Herbsttag des Jahres 1932 wurden die Söhne des Hofes Øm Klostergård auf das 
Feld geschickt, um Kartoffeln zu ernten. In der Mittagspause setzten sie sich auf den Hü-
gel in unmittelbarer Nähe des Feldes und genossen ihr Butterbrot und die Aussicht über 
die Wälder von Ledreborg. Durch einen Zufall entdeckten sie eine Öffnung oberhalb des 
Hügels. Sie warfen einen Stein in das Loch und es ertönte ein hohles KLONG – der Hügel 
beherbergte ein Grab!  Ihr nächster freier Tag wurde dazu genutzt, den Eingang zum Grab 
zu finden und sie gelangten in die grosse Grabkammer, indem sie die inneren Decksteine 
über dem Kammergang entfernten. Mit grossen Reichtümern wurden die Anstrengungen 
jedoch nicht gekrönt. Gefunden wurden ”nur” Geräte aus Feuerstein, ein Tongefäss, sowie 
Perlen aus Knochen und Bernstein, die zwischen Haufen von Knochen lagen, die von Ge-
nerationen bestatteter Menschen während der Jungsteinzeit stammten.  

In der Jungsteinzeit war der 6,8 m lange, schmale Kammergang im Øm Ganggrab völlig be-
deckt. Von aussen war nur eine kleine Zugangsöffnung am Fusse des Hügels zu sehen.  Stellen 
Sie sich vor, wie es gewesen sein muss, wenn man mit dem Verstorbenen bis zu der verschlos-
senen und dunklen Grabkammer, die sicherlich fürchterlich gestunken hat, kriechen musste!  

Funde von Bronzegegenständen in der Kammer und von Urnen, die an der Aussenseite des 
Hügels eingegraben waren, zeigen, dass das Øm Ganggrab bis zur Bronzezeit um 700 v.Chr. 
– also ca. 2.400 Jahre nach der Errichtung des Hünengrabs durch die Jungsteinzeitbauern – 
immer wieder als Grabstelle benutzt wurde.  Alle Funde stellen Grabbeigaben dar, die dem 
Verstorbenen auf seiner Reise in das Reich der Toten mitgegeben wurden.  

Farvelagt tegning efterTim Grønnegaard ©



Pas på skræntens små øgler
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Her bor markfirbenet

Hurtig som lynet
Se godt efter – det er svært at få øje på firbenet. Som et lille lyn 
forsvinder det fra sin solplet og ind i det høje græs. Her venter det, 
til der igen er ro ved skrænten. Hvis du sidder helt stille kan du være 
heldig at se firbenet komme tilbage til sin varme plet. 
Fra april til juni  sker der en forvandling med hannen: Han får en flot 
grøn farve, så han rigtig kan gøre sig dejlig for hunnen. Resten af året 
er både hannen og hunnen brun og grå.

Sol, sol, sol og fred
Her i Lejre Kommune passer vi godt på vores markfirben. Firben er 
fredet, og vi sørger for, at de har nogle gode steder at leve:  Uforstyr-
rede skrænter med masser af sol - og grus, hvor de kan ligge og sole 
sig og lægge deres æg.

Et firben er det eneste dyr i verden, 
der kan smide sin egen hale. Den gør 
det, hvis den er ved at blive ædt. Når 
halestumpen så ligger og vrikker på 
jorden - eller i fuglens næb, kan firbe-
net redde sig i sikkerhed.

This is the home of the sand lizard

Fast as lightning
Look carefully – the lizards are not easy to spot. They vanish like 
lightning from their place in the sun and run off into the long grass. 
They wait there until there is peace and quiet on the bank again. If 
you keep completely still, you may be lucky enough to see the lizard 
return to its hot spot. 
From April to June the male is transformed: it becomes a beautiful 
green colour, so it can really make itself attractive to the female. For 
the rest of the year, both the male and female are brown and grey.

Sun, sun, sun and peace
Here in Lejre municipality we look after our sand lizards. Lizards are 
protected, and we do our best to ensure that they have some good 
places to live: peaceful banks with plenty of sunshine, and gravel 
where they can lie and bask in the sun and lay their eggs.

Hier wohnt die Zauneidechse

Schnell wie der Blitz
Schauen Sie gut hin – es ist nicht leicht, die Zauneidechse zu entdecken. 
Wie ein kleiner Blitz flüchtet sie von ihrem Fleckchen Sonne und in das 
hohe Gras hinein. Hier wartet sie, bis an dem Abhang erneut Ruhe herrscht. 
Wenn Sie ganz still sitzen, können Sie Glück haben und die Eidechse dabei 
beobachten, wenn sie erneut zu ihrem warmen Fleckchen zurückkehrt.  
Von April bis Juni wird das Männchen einer Verwandlung unterzo-
gen: Es bekommt eine hübsche grüne Farbe, damit er dem Weibchen 
so richtig imponieren kann. Für den Rest des Jahres sind sowohl das 
Männchen als auch das Weibchen braun und grau. 

Sonne, Sonne, Sonne und Ungestörtheit
Hier in der Lejre Kommune passen wir gut auf unsere Zauneidechsen auf. 
Die Eidechse steht unter Naturschutz und wir sorgen dafür, dass sie ge-
eignete Lebensräume hat: Ungestörte Abhänge mit massenweise Sonne 
– und Kies, wo sie die Sonne aufnehmen und ihre Eier legen kann.

Eine Eidechse ist das einzige Tier der 
Welt, das seinen eigenen Schwanz ab-
werfen kann. Sie benutzt diese Mög-
lichkeit, wenn sie im Begriff ist, gefres-
sen zu werden. Wenn das Schwanzende 
dann auf der Erde liegt - oder sich im 
Schnabel eines Vogels  befindet -  und 
sich hin und her bewegt, kann die Ei-
dechse sich in Sicherheit bringen.

The lizard is the only animal in the 
world that can jettison its own tail. It 
does this if it is being eaten. While the 
end of its tail is lying wriggling on the 
ground - or in the bird’s beak - the li-
zard can make a safe getaway.

Smart trick

Clever trick

Ein guter Trick

Hannen i sin smukke parringsdragt. Markfirbenet kan blive 23 cm langt - og er Danmarks største firben!
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