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1. Indledning.
Når man nærmer sig Hesthøj fra vest og går ad fodstien over marken og op imod højen har man i første
omgang ikke noget helt klart indtryk af jættestuens topografiske placering. Først når man nogle minutter
efter er helt oppe ved selve højen, erfarer man dette!
På toppen af en større morænebakke på ca. kote 30 o.D.N.N. er jættestuen anlagt med en fabelagtig udsigt
over det kuperede nordlige terræn af Hindsholm og videre ud over Storebælt. På lignende højderygge i
området findes andre storstensgrave fra yngre stenalder, og blandt disse bør i hvert fald nævnes den ligeså
fascinerende jættestue Mårhøj som ligger ca. 970 meter nordvest for Hesthøj.
I alt er tre jættestuer bevaret her i Stubberup Sogn, og udover Hesthøj (Sb.11) og den allerede nævnte Mårhøj
(Sb. 21) drejer det sig om Tornehøj (Sb. 31), der ligger 3 km. mod nordvest i forhold til Hesthøj. De tre
lokaliteter ligger i øvrigt på en fuldstændig ret linie, hvis man trækker en streg mellem dem!
Der findes selvfølgelig også andre typer gravhøje bevaret i dette kystnære område samt talrige oplysninger
omkring sløjfede og overpløjede høje, så det er helt givet, at der har været en omfattende bosættelse og
udnyttelse af egnen i yngre stenalder!

Udsigten i nordlig retning fra toppen af Hesthøj om morgenen d. 11. november 2010.
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2. Årsag til restaureringsarbejdet på lokaliteten.
Hesthøj Jættestuen, der trods sin lidt afsides beliggenhed, er et af Nordfyns ret velbesøgte fortidsminder,
fremstod i en lidt forsømt tilstand med flere nedbrudte tørmure og mange løse tørmursfliser!
Især i kammeret var der et tiltagende forfald, idet flere tørmure var væltet ind, hvilket har medført at både
jord og de bagvedliggende paksten var skredet ind. Endvidere bar både kammer og gang præg af diverse
dyreaktivitet i form af huller og opgravede jordbunker.

Eksempler på de nævnte forhold inde i jættestuekammeret.
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Som det tydeligt fremgår af billederne ovenfor, har kammeret iøvrigt også fungeret som en slags ”hule” for
personer med stor forkærlighed for fyrfadslys og andre brandbare emner!
Desværre har de talrige stearinlys, hvoraf mange var stillet ind i tørmurskonstruktionerne, en del steder
forårsaget en kedelig ”tilsodning” af kammerets stenkonstruktioner.
Selve højoverfladen trængte også ubetinget til en ”lettere soignering”, da mange buske og mindre træer
havde etableret sig på højen.
Selve gangen var tilsvarende ret tilgroet, og vegetationen besværliggjorde adgangsforholdende betydeligt for
det besøgende publikum.
Tilsammen kritisable forhold for både anlæg og besøgende ved en så spændende og informativ jættestue som
denne!

Sådan så forholdene ud omkring jættestuens indgangsparti ved arbejdets opstart!
Disse forhold på lokaliteten var registreret i forbindelse med tidligere foretagne besigtigelser af jættestuen,
og var begrundelserne for at anlægget kom til at indgå i Kulturarvsstyrelsens arbejdsplan for restaurering og
vedligeholdelse af storstensgravene fra yngre stenalder i feltsæsonen 2010.
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3. Tidligere undersøgelser.
I 1880 er der foretaget en privat udgravning af Hesthøj, og bl.a. rester af mindst 10 skeletter (navnlig kranier)
er fremkommet. En interessant oplysning er, at flere af skeletterne skulle være fundet ”siddende”!
Fra 1884 foreligger en beskrivelse af ”Estershøj eller Hestehøje kaldet”. Høj og kammer opmåles og
beskrives i forbindelse med berejsning dette år og højens tidligere, nu forsvundne, randsten nævnes.
Fire år efter i 1888 fredlyses højen.
I sommeren 1932 arbejdede daværende inspektør og konservator Gustav Rosenberg fra Nationalmuseet ved
den før omtalte Mårhøj ved Martofte (Sb. 21).
I et brev af 1. juli 1932 skriver han, efter at have berettet om afslutningen af arbejdet ved det han kalder
”Moreshøj” (Mårhøj kaldes Moreshøj, Morhøj, Marhøj og Marehøj i ældre sammenhænge), at:
”Under mit ophold i Martofte henvendte Eieren af den fredlyste Jættestue Hesthøj sig til mig med Beklagelse
over dens tilstand. Jeg tog med ham derhen for at se på den, og maa give ham ret i, at den ikke er i tilbørlig
Stand. Gangen er aaben, men vanskelig at komme ind i fordi der ligger en stor Jordbunke foran den.”
Herefter beskriver han kammerets tilstand, inkl. et stort hul i loftet som er forårsaget af en nedstyrtet
dæksten. Notatet afsluttes med, at Rosenberg tilføjer. ”Eieren ville sætte megen Pris på at få den istandsat”.
Han skriver endvidere i brevet til museet: ”I Museets Arkiv må det vel kunne ses, hvorledes den tilstand før
har været”. Og ud for i margen er efterfølgende noteret i brevet: ”Kamrets sydvestlige Del og Gangen var
delvis jordfyldt 1888” (altså på ”fredlysningstidspunktet”).
Dette er baggrunden for, at Rosenberg igen er ved Hesthøj og foretager en ”delvis udgravning og
restaurering” som han formulerer det i den tilhørende beretning dateret Kbh. November 1934.
I begyndelsen af juni 1934 frigraver han gangen for jord således, at der skaffes adgang til selve kammeret.
De fleste sten i gangens sydlige stenrække er fjernet, men i den modstående side er stenrækken mere intakt.
I kammerets sydende (dvs. sydvestlige) fjernes de nedstyrtede jordmasser, og herunder finder Rosenberg den
nedstyrtede dæksten. Stenen er en lang slank sten, der er gledet ned fra sin oprindelige beliggenhed som
kammerets anden dæksten set fra syd. Han graver derefter hul ned gennem højen fra toppen, og herigennem
løftes dækstenen op!
Lidt overraskende for ham må dækstenen være nedstyrtet i ældre tid og i hvert fald forud for den private
udgravning i 1880, for da stenen er fjernet viser det sig, at den har overlejret og dermed beskyttet det
underliggende gravlag!
Under stenen fremkommer et intakt og op til 25cm tykt gravlag, overlejrende gulvets ildskørnede flintlag!
I gravlaget findes et større antal omrodede knogler samt mindst 7 kranier (10 er ang. på udgravningsplanen).
Der findes ikke overvældende mange oldsager og Rosenberg nævner 1 flintøkse, 2 flækker, dele af 2
ornamenterede kar, 4 ravperler og 1 benpren. I hullet op gennem højfylden, der i øvrigt måler 3,60 meter fra
kammerets gulv til højoverfladen, finder han et låg til en bronzealderurne.
I kammerets indre vægge er tørmurene meget nedbrudte, og Rosenberg genopstiller en del af tørmurene i
cement. På en af hans planer angiver han, hvor og hvor meget han har restaureret (se plan næste side).
I gangens sydside, hvor bærestenene mangler, opstilles en ny mur bestående af mindre marksten, der
tilsvarende opmures i cement.
Den smalle lange nedstyrtede dæksten med tilspidsede ender er lidt problematisk for ham, da den skal lægges
på plads. For ikke at flytte yderligere på bærestenene i dette område, understøtter han stenen mod øst med en
svær jernbjælke lagt i cement og omgivet af sten, da dækstenen efterfølgende lægges tilbage med kran.
Jernbjælken er i dag efter næsten 80 år noget forrustet, men dækstenen ligger godt og stabilt støttet og ”låst”
af de to tilstødende dæksten samt de sten der om- og overlejrer den.
Afslutningsvis findes i sagen et brev af 7. juli ´34, hvori der fremsendes 30kr i godtgørelse til Gdr. Karl
Larsen, Martofte for de ”paa Deres Ejendom fundne Oldsager.
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Rosenbergs plantegning over Hesthøj fra 1934.
Bemærk placeringen af jernbjælken og oplysningerne om hans reparationer af tørmurene.
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Rosenbergs plan fra 1934 over kammerets sydlige del med det fremkomne knoglelag.
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Jernbjælken fra 1934 som den så ud i efteråret 2010. Noget forrusten efter 76 år, men dækstenen ligger
sikkert og stabilt, da den som nævnt ”låses” af de omkringliggende sten!
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4. Deltagere.
I forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet deltog arkæologerne Svend Illum Hansen, Lars B. Christensen,
Jørgen Westphal og Henrik Høier, alle fra Kulturarvsstyrelsen.
Desuden deltog Jacob Noe Bovin fra firmaet Morsø Skov og Naturservice, Møn - der tillige stod for den
mere maskin- og entreprenørmæssige del af arbejdet.
Vi havde i perioden besøg af enkelte turister, samt lokale interesserede.

5. Metode.
På opstartstidspunktet for restaureringsarbejdet d. 9. november 2010 var der, som nævnt i afsnit 2, højt græs,
småtræer og buske samt anden forholdsvis lav vegetation på selve gravhøjen samt det omkringliggende areal.
Vi måtte derfor indledningsvis rydde anlægget for vegetation med sav, saks og buskrydder.

Rydningsarbejdet på højoverfladen opstartes.
Herefter begyndte vi at oprense selve gangen og jættestuekammeret, hvor der fandtes megen indskreden jord
samt en del mindre sten. Dette arbejde blev udført med håndværktøj som skovl, spade og graveske (skelske).
Til arbejdslys i kammeret anvendte vi to stk. kraftige arbejdslamper, der fik strøm fra vores medbragte
generator.
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Her ses gangen delvist frigjort for jord og vegetation.
Bemærk til højre i billedet (syd) Rosenbergs omtalte stenmur fra 1934.
Efter dette oprensningsarbejde var tilendebragt og den indskredne jord samt diverse affald fjernet, udsatte vi
med vaterpas og hvidt kridt en gennemgående nivellementslinie (0-linie) rundt på bæresten i kammer og
gang.
Da dette var klaret, og stenene tilsvarende nummereret med hvidt kridt, påbegyndtes tegnearbejdet i
henholdsvis opstalt og plan således, at alt var tegnet og registreret inden vi påbegyndte restaureringsarbejdet
ved tørmurene.
Nummereringen af de enkelte sten starter i gangens inderste sydlige hjørne med sten 1 og fortsætter rundt i
kammeret og tilbage til gangens nordlige side, hvor sten 23 er den yderste i gangens nordøstlige side. (Jvf.
tegning nr. 3 & 4).
Samtidigt med dette arbejde stod på, tilkørte vi nye rødbrune tørmursfliser (Nexø-sandsten fra Bornholm),
mørtel og øvrige arbejdsredskaber til højen. Desuden lykkedes det at få trukket vores arbejdsvogn helt op på
toppen nær højen, da der på arealet vest for Hesthøj var farbar stubmark på arbejdstidspunktet.

Materialer, redskaber og skurvogn føres til stedet.
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Derefter kunne vi begynde arbejdet med at reparere indskredne eller væltede tørmure med de tilførte nye
Nexø-sandsten, således at de senere kan erkendes og skelnes fra de øvrige sten i anlæggets tørmure. Det må
her tilføjes, at en del af tørmurene jo i forvejen er genopstillet eller fornyet af Rosenberg og derfor ikke er
originale (jvf. Rosenbergs plan ovenfor på side 7).
Principielt genanvender vi ikke løsfundne originale tørmursfliser i forbindelse med vores
restaureringsarbejde ved megalitterne, og kun ved tørmur 5/6 blev et par løstliggende fliser genindsat.
Øvrige påtrufne ”originale”, men nu løstliggende eller nedskredne tørmursfliser og stykker af sådanne, blev
”deponeret” bag de reparerede tørmure så tæt på findestederne som muligt – og altså ikke fjernet fra
anlægget.
De enkelte ændringer og reparationsarbejder i tørmurene blev herefter kortfattet beskrevet. Beskrivelserne er
anført i skemaform i afsnit 8. Her findes tillige en kort beskrivelse af de 22 nummererede bæresten.
Der foreligger fra undersøgelsen i alt 4 stk. A-3 tegninger i størrelsesforholdet 1:20 på vandfast tegnefolie.
(Jvf. tegningslisten i afsnit 9 nedenfor).
Vi indmålte afslutningsvis højoverfladen med totalstation i et lokalt målesystem, således at dimensionerne på
selve højoverfladen samt terrænet op til højen er nøje dokumenteret.
Af fotodokumentation foreligger et antal digitale optagelser (se afsnit 11).
Desuden blev der undervejs i arbejdsforløbet arbejdet med videodokumentation (af L.B.C.) til brug ved
Kulturarvsstyrelsens hjemmeside m.v.
Dagbog blev ført i nærmest kortfattet notatformat af H.H.
Al originaldokumentation opbevares efterfølgende i Kulturarvsstyrelsens sagsarkiver på H.C. Andersens
Boulevard 2, 1553 København V.
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6. Målesystem og tegningsarbejde.
Vi etablerede vores lokale målesystem i jættestuens kammer ved at afsætte en hovedlinie med et
metalmålebånd ned gennem midten af kammeret med udgangspunkt ca. ud for midten af sten 14 i kammerets
nordgavl.

Der opmåles og registres inde i jættestuekammeret.
Ud for 3,6 meter mærket på målebåndet etablerede vi en vinkelret linie ud gennem gangen i østlig retning,
således at vi herved havde et målesystem til brug for både opstalt- & plantegning. (Jvf. tegningerne 3 & 4).
Herefter foretog vi en fortløbende nummerering med hvidt kridt af samtlige bæresten i konstruktionen
begyndende med den inderste sydvestlige bæresten i gangen. Denne stens ”makker” mod nordøst er sten 19.
Efter sten 19 står yderligere tre bæresten i gangens nordside af en vis størrelse, samt den yderste mindre sten
23. I dette område nær sten 23 eller lidt derefter må overgangen til jættestuens oprindelige randstenskæde
have været! Om der evt. skulle være enkelte skjulte randsten bevaret i højsiden, havde vi ikke tid og
mulighed for at undersøge!

De bevarede sten i gangens nordside. Stenene 19 til 23.
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Først tegnedes kammer og gang i opstalt på tegning 1 & 2, og herefter i plan på tegning 3 og 4.
Alt tegningsmateriale er i størrelsesforholdet 1:20 og udført af H. H.
Med hensyn til tørmurene på tegning 1 og 2 må det her igen påpeges, at meget er genopstillet og/eller fornyet
i forbindelse med Rosenbergs arbejde i 1934. (Jf. hans plan på side 7 ovenfor).
På tegningerne 3 og 4 forefindes to sammenhængende plantegninger af jættestuens kammer og gang.
Stenenes hældningsforhold er her angivet via anvendelse af et snorelod.
Jeg har noteret i lommebogen, at der kunne tegnes meget mere i dette kammer i forbindelse med f.eks.
indskudslag og dæksten, men det havde vi rent tidsmæssigt ikke mulighed for.

I novembermørke indmålte vi med totalstation højoverfladen i et lokalt
målesystem sidst på dagen d. 11 november 2010.
Jættestuens kammer er orienteret sydvest/nordøst og indvendigt ca. 7,2 meter langt og ca. 1,8 til 2,0 meter
bredt. Kammeret er meget fint og regelmæssigt udført med anvendelse af større sten med fine flader ind mod
kammeret, hvilket giver kammeret et meget velproportioneret udseende (Se tegning 3).
For at hæve frihøjden i kammeret er der i stor udstrækning etableret et indskudslag over kammerets
bæresten. Dette kan iagttages flere steder på de i rapporten indsatte billeder, men dog nok tydeligst på
billedet side 17. Det må i øvrigt være sætninger i dette indskudslag, der i tidligere tider har forårsaget, at den
meget slanke dæksten i kammerets sydlige ende var styrtet ind! De øvrige dæksten der danner kammerets
loft er af langt sværere karakter!
Ofte ses der ved vore jættestuer en mindre forskydning af gangen i forhold til den langside den er placeret i,
men i tilfældet Hesthøj er gangen anbragt utroligt præcist i midten af kammerets østlige langside.
Gangen, der kun har sin inderste dæksten bevaret, er desværre meget ødelagt. Men ud fra de tilbageværende
bæresten i gangens nordlige side, kan man med sikkerhed gå ud fra, at den oprindeligt har bestået af mindst 3
sæt kraftige bæresten samt ihvertfald et karmsæt med dørparti efter det andet sæt bæresten set indefra!
Teoretisk kan gangen udmærket oprindeligt har været lidt længere med endnu et karmsæt, men selve
højfylden og topografien indikerer, at den i hvert fald ikke har været nævneværdigt meget længere! (Jvf.
billedet på forrige side).
Det er derimod overvejende sandsynligt, at højen har haft en fin randstenskæde, men randstenene er jo som
oftest de lettest tilgængelige sten i et sådant anlæg, og dermed altid blandt de først fjernede!
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7. Restaureringsarbejdet.
Bestod primært i at rense og tømme jættestuen for indskreden jord og sten m.v. og genopbygge de defekte
dele af tørmurene.
Det oprensede jordmateriale blev taget ud i spande og efterfølgende lagt tilbage på højsiden og ikke kørt væk
fra anlægget.
Af sten tilførtes som nævnt kun ”friske” Nexø-sandsten, således at det tilførte materiale tydeligt
efterfølgende kan erkendes i forhold til det eksisterende i de respektive tørmure.
Enkelte oprindelige tørmursfliser påtruffet ved arbejdet blev ”deponeret” bag de tørmure, ud for hvilke de
respektivt var blevet fundet.
Til tørmurenes opmuring er anvendt mørtel af den type som er blevet brugt i en længere årrække af
Kulturarvsstyrelsen til dette arbejde, dvs. en specielt udviklet hydraulisk kalkmørtel med bl.a. fint knust flint
og uden indhold af cement.

Arbejdssituation fra Hesthøj. L.B.C. arbejder på pc i meget specielle men særdeles smukke omgivelser.
Til venstre i billedet skimtes sten 19 i gangens nordlige side. Til højre sten 1 & Rosenbergs stenmur fra -34.
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8. Bæresten og foretagne ændringer i tørmurene.
Kort beskrivelse af bæresten i gang & kammer. (Se også tegning 1 - 4, hvorpå der tillige findes notater
omkring bæresten & tørmure).
Jvf. endvidere Rosenbergs plan på side 7 over hans tørmursarbejde udført i 1934.
Bæresten 1:
Større bæresten med ru overflade (i gang). Nærmest flad overside der dog skråner mod vest (kammeret).
Området øst for sten 1 er Rosenbergs ”kampestensmur” fra 1934, der i øvrigt virker fin og stabil.
Bæresten 2:
Hjørnestenen ind mod kammeret. Hælder lidt ind imod kammeret. Ca. lodret imod gangen. Granit med ru
overflade. Tilspidset top.
Bæresten 3:
Flot stor bæresten, der er bredest i toppen. Står nærmest lodret mod kammeret. Toppen højest mod syd.
Bæresten 4:
Stor flot nærmest spidsoval sten med tilspidset top. Næsten lodret – hælder lidt udad!
Bæresten 5:
Bæresten med næsten flad overkant. Hælder lidt ind mod kammeret!
Bæresten 6:
Stor nærmest firsidet bæresten med skrånende overkant – højest mod øst! Stenens buede inderside danner fin
runding mod hjørnet (vest).
Bæresten 7:
Flot sten med helt flad inderside. Bredest mod øvre ende. Højest mod nord.
Bæresten 8:
Flot sten som 7 med helt flad inderside med ”skurestriber”. Skrå top der er højest mod nord.

Parti af kammerets sydende. Forrest til venstre bæresten 2 og yderst til højre bæresten 8.
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Bæresten 9:
Spidsoval sten med spids top. Flad side indad.
Bæresten 10:
Stor oval sten – højest mod syd. Hælder lidt mod kammeret. Over 10 er indsat 13 mindre sten uden mørtel!
Bæresten 11:
Oval sten med lidt ru og hullet overflade.
Bæresten 12:
Flot sten med flad inderside og med ”skurestriber”. Højest er spidsen mod nord.
Bæresten 13:
Flot flad sten. Spids top – højest mod nord.
Bæresten 14:
Oval sten med spids top. Gavlsten mod nord.
Bæresten 15:
Skrå overflade. Højest mod syd. Ovenpå denne er indsat 4 nye Nexø-sandsten i et hul. Disse måler ca. 27cm
i højden.
Bæresten 16:
Oval sten med spids top. Højest mod nord. Større jordbunke foran stenen som følge af dyreaktivitet – ligner
mest rottehul med opgravet jord.
Bæresten 17:
Sten 17 er en spændende mindre sten, der skiller sig ud i dette kammer. (Se tegning 1 & 3). Der kan være
tale om en såkaldt ”lukkesten”? Kantet med spids top, der er højest mod nord. Faktisk følger stenens skrå
overkant samme hældning som nabostenen sten 16. (Tegn. 1).
Bæresten 18:
Stor hjørnesten ved overgang til gang med spids top.

Parti af kammerets nordende. Forrest til venstre bæresten 11 og til højre bæresten 18.
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Bæresten 19:
Større sten i gang. Flad side ud mod gangen. Nærmest vandret/lige overside.
Bæresten 20:
Gangsten. Oval med spids top. Hælder noget ind mod gangen. Herover indsat enkelte (6-7 sten) i mindre
huller.
Bæresten 21:
Karmsten! Sten i gang. Spids/skarp kantet mod gang. ”Skyder” lidt ud i gangen!
Bæresten 22:
Større sten med ”hul” overkant. Dvs. med god anlægsflade.
Sten 23:
Lille sten – nuværende sidste nordlige sten i gangen. (Jvf. Rosenbergs plan).

Indgangspartiet set fra øst. (Jvf. også billederne på side 11, 13 & 15).
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N.B. Al omtale af indsatte/tilførte sandsten drejer sig om ”friske” rødbrune bornholmske Nexø-sandsten!
Tørmure og ændringer i disse (Jvf. tegning 1-4):
Tørmur 1/2
Tørmur bestående af mindre granitter. Ej rørt.
Tørmur 2/3
Tørmur af fortrinsvis flade granitfliser/-sten. Enkelte ser dog sandstensagtige ud! – Ej rørt.
Tørmur 3/4
Overvejende små flade granitsten! Ej rørt.
Tørmur 4/5
Her har vi indsat 17 små skifter af Nexø-sandsten ca. midt i muren. Disse skifter måler
39cm i højden. Ellers er muren ikke berørt.
Tørmur 5/6
Har vi ændret på i den nederste del. Nederst er genindsat 3 løstliggende eksisterende
skifter og herpå/over er indsat 7 nye skifter af Nexø. På dette sted sad et par store runde
marksten, som var næsten ”frigravet” af ”rotten”. Der lå, som følge deraf, en del op- eller
udgravet jord ud for denne tørmur.
De 7 nye skifter måler i alt 27cm i højden.
(Sjovt nok udskifter Rosenberg tilsvarende 7 skifter i midten af denne tørmur i 34)!
Tørmur 6/7
Nederst 4 eksisterende skifter. Herpå indsat 10 nye skifter af Nexø (små), hvoraf de tre
øverste er små lodrette sten.
I alt måler de indsatte sten 47cm i højden.
Tørmur 7/8
På midten indsat 10 nye skifter og herunder indsat 3 tynde sten langs sten nr. 7 på højkant.
De indsatte sten måler 28cm i højden.
Tørmur 8/9
I nederste del er indsat 12 skifter af Nexø. De øverste er små lodrette stumper! De indsatte
måler 35cm. Ellers er muren ikke berørt.
Tørmur 9/10
Består af grove tykke sten & fliser. I lommebogen har jeg noteret: ”Givetvis Rosenberg
1934” – Dette bekræftes af hans plantegning vist på side 7. Muren har vi ej berørt.
Tørmur 10/11 Smal mur bestående af flade granitter. – Ej berørt.
Tørmur 11/12 Nederst ligger en sålstenslignende granitsten. Herover indsat 15 skifter (større) af Nexøsandsten. Disse er 67cm i højden.
Tørmur 12/13 Er ikke berørt/ændret af os!
Består af små tynde sten hele vejen op.
Tørmur 13/14 Har vi ej heller rørt ved!
Tørmur 14/15 Ej berørt.
Højest oppe over denne er indsat 3 små skifter/sten helt op mod dækstenen. De tre skifter
måler 12cm i højden.
Tørmur 15/16 Ej berørt. Dog indsat en enkelt mindre sten på øverste hjørne af 15 i et lille hul.
Herudover indsat henholdsvis 4 og 5 skifter helt oppe over denne mur. Disse to partier
måler henholdsvis 15 og 28cm.
Tørmur 16/17 Er en tynd sprække – dog er der små sten nederst. Ej berørt!
Tørmur 17/18 Indsat 3 små sten lidt under niveausnoren. Måler 11cm i højden. Ellers ikke berørt.
Tørmur 18/19 Mindre flade granitter. Ej berørt.
Tørmur 19/20 Heri er nederst indsat 10 skifter = 41cm i højden.
Tørmur 20/21 Ej berørt. Består af større granitter.
Tørmur 21/22 Består af grove granitter. Ej rørt.
- 22/23 Er blot løs jord mellem 22 og den lille sten 23.
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9. Tegningsliste.
Tegning 1: Opstalt i 1:20. Stenene 6 til 13 (kammerets vestlige langside) og stenene 15 til 5 (kammerets
østlige langside med gangåbningen mod øst).
Tegning 2: Opstalt i 1:20. Sten 5 til 7 og sten 13 til 15 (henholdsvis kammerets søndre og nordre gavl).
Desuden stenene 1 til 2 og 18 til 23, der udgør gangens sider.
Tegning 3: Plantegning i 1:20 over kammer og vestlige del af gangen. Sammenhængende med tegning 4.
Tegning 4: Plantegning i 1:20 over gangens ydre (østlige) parti.
Bemærk at der på tegningsmaterialet er anført flere vigtige iagttagelser. Blandt andet vedrørende
bærestenenes hældningsgrad samt oplysninger omkring gangens nuværende opbygning og udseende etc.
Tegningerne vil efterfølgende blive indscannet og vedlagt det elektroniske rapportmateriale.
Samtlige tegninger er udført af H.H. i perioden 9 til 12. november 2010.

10. Fundmateriale.
Vi registrerede i forbindelse med Hesthøjundersøgelsen ikke noget arkæologisk genstandsmateriale!
Ej heller er udtaget jordprøver eller andet materiale med henblik på efterfølgende naturvidenskabelige
undersøgelser.
Efter de i 1800-tallet foretagne udgravninger og Rosenbergs undersøgelse af især kammerets sydende i 1934,
må selve jættestuen nok betegnes som totaludgravet og tømt ned til kammerets gulvniveau.

11. Fotodokumentation.
Vi har under arbejdet på lokaliteten fotodokumenteret restaureringsarbejdet både før, under og efter forløbet.
Der foreligger således et større antal digitale dokumentations- og arbejdsfotos fra Hulbjerg Jættestuen taget
med flere forskellige kameraer. De enkelte fotos er pt. ikke navngivne, men foreligger indtil videre i den
optagne rækkefølge (fra 3 kameraer), der understøtter de oplysninger og beskrivelser der kan iagttages på de
respektive arbejdstegninger og som er omtalt i denne rapport.
Samtlige digitale billeder fra lokaliteten vil efterfølgende forefindes i Kulturarvsstyrelsens fotodatabase og er
tillige vedlagt sagen på en CD.
Desuden blev der som nævnt ovenfor undervejs i arbejdsforløbet arbejdet med videodokumentation (af L.B.
Christensen) til brug ved Kulturarvsstyrelsens hjemmeside m.v.

Henrik Høier.
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