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1. Indledning.
Dobbeltjættestuen Olshøj er et meget spændende og seværdigt neolitisk anlæg beliggende ved Kærby lidt sydøst for
Kalundborg.
Den forholdsvis store høj ligger idag lidt utraditionelt ved at være omsluttet af bygningerne til en ældre landejendom på
adressen Kærbyvej 50. Mod sydvest er en ældre staldbygning nærmest bygget ind i højen og mod syd er der etableret en
stenmur, omtrent der hvor randstenskæden må have været, for at holde højfylden væk fra det ældre stuehus der nu ligger
helt tæt op til højfoden.

Som det fremgår, er højen i sjælden grad omgærdet af de eksisterende ældre bygninger på ejendommen.
Den græsklædte høj indeholder 2 jættestuekamre mod henholdsvis øst og vest, der har parallelle gange, der udgår fra
kamrenes midte i sydlig retning.
Det østlige kammer har 12 bæresten og 3 store dæksten. Gangen har 2 sæt bæresten med to dæksten.
Det vestlige og største kammer har 15 bæresten, 4 dæksten og en gang med 3 sæt bæresten, 2 sæt karmsten og 3
dæksten.
Målene for kamrene er henholdsvis 4,5 x 2 meter for det østlige og 6 x 2,4 meter for det vestlige.
Begge kamre er konstrueret med indskudslag, således at man kan stå op derinde.
De tilhørende gange er nu henholdsvis ca. 2 og 4 meter i længden.
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Højen har med tiden fået en lidt affladet top, og det er tydeligt, at der er foretaget ”ændringer” i og omkring højfoden i
nyere tid.
Olshøj, eller Onshøj som der står flere steder på det ældre kortmateriale, er tegnet af lærer Wolff i 1858. På dette
tidspunkt var højen endnu omsluttet af en randstenskæde og kamrene var ikke udgravede.
I 1871 bliver begge kamre udgravet af privat og af sognebeskrivelsen fra 1881 fremgår det, at randstenskæden ikke
mere er synlig, samt at der i syd er foretaget afgravning i forbindelse med det da opførte stuehus!
Konservator G. Rosenberg fra Nationalmuseet restaurerede kamrene i 1900 og igen i 1915.
I 1936 blev kamrene istandsat af konservator J. Raklev, ligeledes fra Nationalmuseet.
Desuden er der foretaget restaureringsarbejde i 1973.
I 1988 er begge kamre blevet oprenset og restaureret ved Skov- og Naturstyrelsen. I den i litteraturlisten angivne
årsrapport fra 1988 findes plan- og opstalttegninger samt fotos m.v. af begge kamre.

Indgangene til de to jættestuekamre set fra syd.
Bemærk indkørslen til gården mod højre.
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2. Årsag til restaureringsarbejdet på lokaliteten.
Der var flere forhold ved Olshøj lokaliteten, der trængte til reparation og vedligehold.
I højtoppen var, over det østlige kammer, en revne mellem to af de store dæksten, hvorfra både jord, sten og fugt
trængte ind i kammeret. Der var desuden flere andre steder, hvor vand/fugt trængte ind pga. utætheder mellem
dæksten/indskudssten og tørmure m.v.
De i højens top tildels synlige dæksten var i begge gavle mod henholdsvis øst og vest blevet muret med cementholdig
mørtel i ældre tid, men flere steder var der nu opstået huller i disse gamle udbedringer, hvor stenenes overflader ledte
fugt ind i kamrene. Dækstenes undersider var overordentlig fugtige og der dryppede konstant vand ned på kamrenes
jordgulve.
I sig selv et ”kedeligt” klima for bevaringen af et jættestuekammer, men ved Olshøj et endnu mere kritisk punkt.
For denne lokalitet er et af de få registrerede steder, hvor birkebark er bevaret mellem de indsatte fliser i tørmurene. Og
det drejer sig vel at mærke her om birkebark anvendt som ”indlæg” mellem tørmursfliserne ved opførelsen af kamrene
ca. 3000 f.Kr.
M.h.t. birkebarken var det derfor tillige hensigten at udtage lidt af dette til C-14 dateringer, inden materialet helt gik til
pga. de beskrevne forhold i kamrene.
Flere forløb, især i vestkammeret, trængte til eftersyn og reparationer.
Selve kamrenes og gangenes jordgulve trængte til oprensning, idet der var meget indskreden jord og småsten, der flere
steder lå i store bunker.

3. Deltagere.
Ved undersøgelsesarbejdet deltog arkæologerne Svend Illum Hansen og Jørgen Westphal fra Kulturstyrelsen samt Mass
Hoydahl og 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.
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4. Restaureringsarbejdet.
Vi startede med at indmåle højens eksisterende overflade og de synlige sten og stenpartier med totalstation opstillet i tre
faste punkter, hvoraf det ene var midten af FM-stenen ved højens sydside. De to andre punkter var opstillede
markeringspinde sat i kanten af hækken nord for højen. (Punkterne er efterfølgende indmålt med GPS).
Derefter gik vi i gang med problemstillingen ved hullet i loftet i det østlige kammer.
Der var et kedeligt hul i kammerets loft over bæresten I på S. I. Hansens tegning på side 84 i 1988 årsrapporten.
Dvs. et helt stenfrit hul med eksponeret jord, der derfra skred ned i kammeret. Hullet var over bæresten I og i området
til venstre over den øverste indskudssten der ses på tegningen over dette område.
Det var mest korrekt at ordne problemet udefra, idet det ville være umuligt at få bare en tilnærmelsesvis stor sten op og
lukke hullet bag indskudsstene, hvis man forsøgte på dette indefra.
Vi stak derfor et tyndt jordspyd op gennem jordlaget over dækstenene indefra og åbnede derefter dette sted fra
ydersiden. Jorden (højfylden) var ret ”omblandet” på dette sted, og der fandtes bl.a. teglfragmenter i jorden over
dækstenene.
Derefter kunne vi lukke hullet udefra med et par større flisestykker af den type vi altid anvender ved
restaureringsarbejderne (Nexø-sandsten) - samt derefter det opgravede sten- og jordmateriale.

Hullet i østkammerets loft set indefra.
Jvf. tegningen øverst på side 84 i årsrapporten fra 1988.

Arbejdet skabte nysgerrighed hos bl.a. en af egnens firbenede beboere.
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Vi reparerede derefter de gamle murede partier ved dækstenenes ydersider mod øst og vest, hvorefter vi kunne lægge et
kraftigt lag stabilgrus (0,32) på det øverste parti af højen hen over de to kamre.
Vi anvendte en lille 3 tons gravemaskine på bælter til at løfte gruset op på højen, hvorefter vi fordelte og udjævnede
laget med håndskovle. Laget fungerer som et udligningslag over den ujævne og ret hullede højoverflade og samtidigt
også som et ”signallag” for eftertiden.
Det skal indskydes, at vi af princip ikke kører ind over kamrene med de små gravemaskiner, men kun lidt op ad
højsiderne, hvor en sådan maskine ikke ”træder” specielt hårdt.
Ovenpå det udglattede gruslag lagde vi omhyggeligt et lag af Bentonit. En lermenbran i rulleform bestående af
granuleret ler, der optager fugt, og derefter danner en sammenhængende membran. Denne løsningsmodel er tidligere
med godt resultat anvendt overfor kamre med indtrængende vand.
Ovenpå Bentonitbanerne lagde vi et lag af finkornet blågrå plastisk fedtet ler, der blev lagt som en ”plade” ud over det
område hvorunder jættestuekamrene befinder sig. Trods noget besvær lykkedes det os at lægge et kraftigt lag ud over de
eksponerede partier af dækstenene mod både øst og vest, så vandet forhåbentligt ikke længere trænger ind langs disse
sten.
Over leret lagde vi et godt lag ren harpet muld, som vi udjævnede med håndskovle og derefter rev så overfladen blev fin
og jævn.
Herefter var højtoppen klar til rullegræs som vi udlagde over hele højens øvre partier. Dog koncentrerede vi os især om
sydsiden omkring indgangspartierne til de to kamre samt østsiden ud mod indkørslen til gården.
Vi lagde således det resterende/tilbageværende rullegræs på højens midterparti mod syd.
Flere steder var højsiderne ret stejle at lægge rullegræs på, så vi snittede små pinde, som vi stak i til at fastholde græsset
indtil dette vokser fast til foråret.

Stabilgrus, Bentonit, ler og muldjord lægges på højtoppen i nævnte rækkefølge.
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Højens sydside under arbejdet med at oplægge ler og derover muld og rullegræs.

Da vi var færdige med arbejderne på højens ydre partier kunne vi koncentrere os om de to kamre.
Først arbejdede vi med det østlige og mindste kammer, og derefter med det større vestlige kammer.
Svend I. Hansen har ”nummereret” bærestenene i det østlige kammer med bogstaver og stenene i det vestlige med tal i
forbindelse med restaureringsarbejdet i 1988.
Østkammeret således fra A til P og vestkammeret fra 1 til 25. (Jvf. årsrapporten 1988 side 77 til 91).
Lidt sjovt var det, at flere af kridtbogstaverne fra 1988 stadig kunne ses i østkammeret!
De foretagne reparationer og ændringer i kamrene er opsummeret i afsnit 6.
Derefter fik vi tilkørt lidt ærtesten, som vi lagde ind i gange og kamre, så gulvene nu er fine lyse og tørre, og dermed
langt mere besøgsvenlige overfor publikum end de fugtige og våde jordgulve vi blev mødt af, da vi første gang kravlede
ind i de to kamre.
Stenlaget er omtrent 10cm tykt i begge kamre.
Afslutningsvis eftersåede vi de eksponerede jordflader med græsfrø og foretog en indmåling af højens nye overflade
med totalstation.
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5. Birkebarken.
Vi havde som nævnt på forhånd kendskab til, at der i disse jættestuekamre partielt findes bevaret birkebark mellem de
tilbageværende originale tørmurspartier.
Altså birkebark indlagt i forbindelse med opførelsen af kamrene for ca. 5000 år siden!
Det er kun i et fåtal af de danske jættestuer vi har kendskab til sådan bevaret birkebark. I de fleste kamre er et eventuelt
sådant materiale for længst formuldet.
Vi havde derfor besluttet at udtage lidt bark, så vi kunne få det C-14 dateret – mens det endnu er muligt. De fugtige
forhold pga. utætheder i sådanne kamre er bestemt ikke befordrende for bevaringsgraden.
Valget faldt på et tørmursparti mellem bærestenene 14 og 15 i det vestlige kammer.
På dette sted kunne vi se barkrester når vi lyste ind mellem de nederste og originale skifter. De øvre skifter er fornyet i
1988. (Se side 85 i 1988 årsberetningen)
Onsdag d. 31/10 udtog vi derfor de nederste 9 skifter i tørmur 14/15, der var funderet på den originale sålsten.
(Jvf. fotos herunder og beskrivelser i afsnit 6).
Vi havde på forhånd konfereret og aftalt med Jan Heinemeyer på Aarhus Universitet omkring detaljerne ved en sådan
udtagelse.
P. 1 = Det barkmateriale der lå mellem skifte 8 og 9. (Løstliggende pakket i alufolie).
P. 2 = Skifterne 5 til 8 (talt nedefra) er holdt samlet som de lå og indpakket i stanniol/alufolie, da dette materiale er fri
for kulstof og dermed ikke kan forurene prøven.
P. 3 = De nederste 4 skifter er ligeledes holdt samlet og pakket på lignende måde.
N. B.
P. 3. Er efterfølgende afleveret pr. kurér på Moesgård, hvor barkmateriale til 2 stk. C-14 prøver netop er udtaget under
kontrollerede forhold.

Udtagningsstedet mellem bæresten 14 og 15 i det vestlige kammer.
Bemærk på billedet til højre den (udskredne) bagvedliggende originale flintpakning.
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6. Foretagne reparationer i jættestuekamrene.
Der blev ikke lavet nye arbejdstegninger (plan- & opstalttegninger) i forbindelse med reparationsarbejdet i kamrene,
idet sådanne som allerede nævnt blev udført i 1988 af S. I. Hansen og findes i den opgivne årsrapport fra 1988 side 82ff.
Østkammerets bæresten er ”nummereret” med bogstaverne A til P og vestkammerets bæresten med tallene 1 til 25.
De i rapporten anvendte bogstaver og tal refererer alle til arbejdstegningerne fra restaureringsarbejdet i 1988.
Der er anvendt færdigbladet cementholdig mørtel til opmuringsarbejdet.
Ved det østlige og mindste kammer er foretaget følgende:
Indledningsvis det allerede beskrevne hul over bæresten I. Som nævnt reparerede vi hullet udefra med et par større
flisestykker (Nexø-sandsten) og større sten således, at det er ”låst” udefra og dermed rigtigt stærkt.
Over (direkte) sten I er indsat 3 skifter af Nexøsandsten = 8cm i højden.
Til venstre for den mindre sten mellem indskudsstenene over sten I er indsat en flise lodret = 13cm i højden.
Over den mindre sten er indsat 3 skifter = 8-11cm i højden – mellem den lille sten og den overliggende ekstra
indskudssten (se side 84 øverst i årsrapporten).
Ovenpå indskudsstenen over H/I er indsat 7 skifter (= 37cm.) af lidt tykkere fliser i det store hul i loftet.
Derover ligger to mørke granitsten, der er sat i udefra.
(Mod øst er kammeret ret sjusket opmuret/restaureret med cement i gl. tid: Rosenberg/Raklev)??
Ovenpå spidsen/toppen af bæresten M er indsat 4 små skifter op til indskudsstenen = 16cm.
Over nøglestenens højre side (vestlige) er indsat en flise = 23cm bred.
Mellem nøglestenen og den tilstødende midterste indskudssten er indsat 3 skifter = 12cm i højden.
Ovenpå bæresten C er indsat fire skifter = 13cm – i mellemrummet op til nøglestenen.
Ovenpå den revnede sten over C er indsat en lille flise over revnen = 9cm bred.
Hvor bærestenene D og E mødes er indsat en flise (= 14cm bred) i det lille hul, der ses på tegningen side 83 øverst til
højre. (- Dvs. det hul der ses op mod bæresten D).
I toppen af trekanten mellem F & G er indsat 4 skifter = 13cm i højden.
Over sten G er indsat 7 skifter ovenpå den nedre indskudssten – dvs. i trekanten mellem de to øvre indskudssten over
sten G.
Over midten af bæresten H er indsat 4 små skifter (=13cm) i trekanten (nedre parti) mellem de to indskudssten, der
hviler på H.
Samtlige tørmure i østkammeret står stadig fint efter den restaurering der blev foretaget i februar/marts måned 1988.
Vi reparerede således ingen af disse tørmure! Ej heller i den korte gang blev der foretaget reparationer.
N. B. I kammerets vestlige ende findes en lidt ”kedelig” revne i den næstsidste dæksten – i dens nordlige spidsende.
Dækstenen ”afhviler” kun på et forholdsvis lille parti mod indskudssten nr. 2 til venstre over bæresten G.
Stedet/situationen bør holdes under opsyn – og/eller repareres indenfor den nærmeste fremtid.
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Ved det vestlige og største kammer er foretaget følgende:
Midt på nøglestenen (over bæresten 20 & 6) er indsat 3 skifter, der hvor de to dæksten ligger ind over nøglestenen = ca.
11cm i højden. I sprækken mellem de to store dæksten er indsat 5 skifter = 17cm.
Mellem sten 6 & 7 – dvs. mellem de mindre sten under indskudsstenen (se side 85 i årsrapporten) er indsat to små
stumper på 2 x 6cm.
Over (direkte) bæresten 7 er indsat 2 skifter i et ”trekantet” hul = ca. 7cm i højden.
Over mellemrummet 7/8 er mellem indskudsstenene indsat 8 skifter = ca. 30cm i højden.
Over bæresten 8 er indsat 2 mindre stumper i et par små huller under indskudsstenene. Henholdsvis 6 & 8cm brede.
Mellem indskudsstenene over sten 12 er indsat et trekantet parti = 7 skifter + et lille lodret stykke mellem
indskudsstenene = 25cm.
Over indskudsstenene 3 små skifter = 8-9cm i højden. (Dvs. op mod dækstenen).
På modstående side af den runde indskudssten over sten 12 er ligeledes indsat 4 skifter = 13cm. Derover blev en løs
sten indlagt (over sprækken 12/13) – den kan ikke komme fri.
I sprækken 13/14 er midt mellem stenene (bæresten 13 & 14) indsat en stump lodret på det smalleste parti = 12cm højt.
Ovenpå den store indskudssten over bæresten 13 - er på begge sider af de på side 85 viste sten – indsat 2 skifter.
(2 skifter på hver side af den firkantede sten på indskudsstenen).
Til venstre 2 skifter = 7cm i højden.
Til højre 2 skifter = 6cm i højden.
I mellemrummet 14/15 udtog vi de nederste 9 skifter over sålstenen, hvor vi havde konstateret bevaret birkebark!
Hele det nederste parti er nu restaureret. Dvs. den øverste del af det nedre parti af 14/15 er fra 1988 restaureringen
(genindsat) og nederst er nu indsat 6 nye skifter ovenpå sålstenen.
I alt måler den nedre del af tørmuren 14/15 nu 50cm og består af 16 skifter, hvor det øverste er en lille lodretstillet sten.
Over indskudsstenen til venstre over 16/17 er indsat 3 skifter i en trekant = ca. 7cm høj + en stump i et mindre hul
umiddelbart herover = 9cm lang.
Over 17/18 er øverst under den flade sten ovenpå indskudsstenen (se s. 84) indsat 2 små partier.
Til venstre 4 skifter = 11cm.
Til højre 3 skifter = 12cm.
Ovenpå venstre overside af bæresten 19 er indsat 9 skifter = 38cm højt. I partiet op mellem de to indskudssten over
tørmuren 18/19.
På højre overside af 19 er indsat 2 skifter i et lille trekantet hul = 9cm.
På nøglestenens venstre side er indsat en lodret flise i mellemrummet mellem nøglestenen og den indskudssten til
venstre for denne. Flisen er 21cm høj.
Ovenpå venstre overside af nøglestenen er indsat 7 skifter (= 28cm.) – op mellem dækstenene herover.
Over karmstenen 5 i gangen er lukket to større huller op mod ”loftet”. Her er indmuret 4 skifter (= 13cm) ovenpå de
flade sten over 5/6.
Og op mod nøglestenen er indsat 9 skifter = ca. 31cm. Tilsvarende er indmuret et par fliser op mod gangens næste
dæksten (efter nøglestenen) – dvs. over bæresten 5 op mod loftet.
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På nøglestenens bagside (overside mod gangen) er indsat 3 skifter = 11cm.
Til højre herfor (mod øst) er indsat 1 flise – ca. 2cm høj.
På bagsiden af Bæresten 20 (mod gangen) er lukket to huller.
Øverst 5 skifter = ca. 18cm.
Nederst 3 skifter = ca. 10cm.
+ Ca. midt bag på sten 20 (dvs. lidt dybere) er indsat 2 skifter = ca. 10cm.
Til venstre over bæresten 22 er under dækstenen indsat en lille flise = 9cm bred og ca. 4cm høj.
Derudover er der ikke ændret i gangen – der er noget længere i dette vestlige kammer.
Som ved det østlige kammer er tørmurene i særdeles fin stand (restaureret 1988) og er ikke berørt – altså lige bortset fra
de udtagne skifter i 14/15.
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Højen som den fremstod efter restaureringsarbejdets færdiggørelse.

Vordingborg i december 2012.
Henrik Høier.
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