07.06.08.-156. Store Vittingshøj. Frejlev.

Rapport over undersøgelses- og restaureringsarbejde udført ved
Jættestuen Store Vittingshøj – nær Frejlev Skov.
Foretaget i perioden 14. september til 14. oktober 2010.
Jættestuen Store Vittingshøj.
Kettinge Sogn. Matr. nr. 31 af Frejlev By.
Musse Herred.
Gl. Maribo Amt.
Sted nr. 07.06.08. - SB. 156.
Frednings nr. 4625-4.
4cm kort 1511 III NV.
UTM: X-680546 Y-6065605. Zone 32.

Lodsejer: Erik Bille Vive Buxbom, Vivevej 6, Frejlev By. 4892 Kettinge.
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1. Indledning.
På det åbne areal umiddelbart nordvest for Frejlev Skov, ca. 2km øst for Frejlev By og omkring 1km sydvest
for Gulborgssund Bredning, ligger Store Vittingshøj.
Højen, der tidligere også gik under navnet ”Boyes Høj eller Böjes Høi”, ligger på et lokalt højdedrag på
omkring kote 6m o.D.N.N., hvorfra terrænet falder ned mod den gamle ådal tæt ved Frejlev å´s udløb i
Frejlev Vig.
Selve højen er i dag ca. 22m i diameter og 2,5-3m høj og rummer en oprindelig meget smukt udført jættestue
med særdeles store og flotte bæresten i kammeret, men hvor stort set alle dæksten desværre er fjernet så sent
som i sidste halvdel af 1800-tallet!
Højen er et såkaldt ”multifaseanlæg”, idet jættestuen er sekundært anvendt til bronzealderlige begravelser, i
hvilken forbindelse man har gjort højen betydeligt større end det oprindelige neolitiske anlæg.
På undersøgelsens starttidspunkt midt i september lå højen i stubmark, men arealet omkring højen blev
senere efterårspløjet og atter tilsået i dagene 29. og 30. september 2010.
Der findes et stort antal jættestuer og stendysser m.v. i nærområdet, alene 127 stk. i Frejlev Skov, og det kan
i den forbindelse nævnes, at vi i samme periode udførte tilsvarende vedligeholdelsesarbejder ved de to
”Guldhøje”. To tilsvarende jættestuer beliggende ca. 1km mod sydøst i forhold til St. Vittingshøj. (Jvf. evt.
undersøgelsesrapporterne for arbejdet med disse jættestuer).
Denne rapport omhandler det vedligeholdelses- og restaureringsarbejde, der blev udført ved jættestuen
”Store Vittingshøj” i sensommeren 2010.

Store Vittingshøj set fra henholdsvis sydøst (øverst) og sydvest (nederst) i september 2010.
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Store Vittingshøj:
Jættestuens kammer er orienteret omtrent øst/vest – med en drejning mod VSV/ØNØ.
Indvendigt er kammeret ca. 5,4m langt i øst/vestlig retning og ca. 2,1 til 2,5m bredt i retning nord/syd.
Kammerets største bredde findes mod vest under den enlige tilbageværende store dæksten!
Bærestenene er meget flotte og markante, og ialt 14 bæresten danner kammeret. Alle bæresten har fine flade
sider ind mod både kammer og gang, og rigtigt mange af dem består af kløvede sten. Skønt flere af
bærestenene tydeligvis er af samme form og stenart findes der dog ingen spaltede såkaldte ”tvillingesten” i
jættestuekammeret.

Kammerets vestende med den tilbageværende store fine dæksten.
Een af disse 14 bæresten er dog knap så markant og skiller sig faktisk påfaldende ud fra de øvrige! Det drejer
sig om sten nr. 20 (se tegning 2 og 4), der ligesom ”lukker” kammerets hjørne mod sydøst! Stenen må anses
for værende en såkaldt ”lukkesten”, hvor man i forbindelse med opførelsen af kammeret har ”afsluttet” og
trukket sig den vej ud af kammeret med det anvendte konstruktionstømmer osv. (Stenen mgl. nu lidt af
toppen efter beskadigelser omkring 1990/91).

Østgavlen set fra henholdsvis vest og nordvest! Den noget mindre ”lukkesten” nr. 20 på vore tegninger ses i
kammerets sydøstlige hjørne. Stenens ”afsprængte” topstykke er desværre aldrig genfundet på lokaliteten.
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Gangen er ca. 4 til 4,2m lang og ca. 0,85 til 1m bred og er anlagt vinkelret på kammerets sydside lidt
forskudt mod øst i forhold til kammerets midterakse. Som iagttaget ved en række andre danske jættestuer
rammer ”flugten” af gangens østvæg tørmuren 16/17, hvis man forlænger denne linie i nordlig retning!
Gangen består af 4 sæt bæresten og 2 sæt karmsten, men ud fra f.eks. Magnus Petersens tegning fra 1879
undersøgelsen (jvf. afsnit 3) kan det dokumenteres, at gangen – næsten som forventeligt – oprindeligt har
været helt symmetrisk med 3 sæt bæresten på begge sider af de yderste karmsten! På dette tidspunkt (1879)
opgives gangens længde da også til 5,3m.

Arbejdsbillede af gangen set fra kammerets nordvæg i forbindelse med oprensningsarbejdet.
Bærestenene i gangen er som vanligt noget mindre end de tilsvarende i kammeret.
I gangens gulv er oprindeligt etableret to sæt ”dobbelte tærskelsten” til indramning af dørstenene, men i dag
er kun det inderste sæt bevaret intakt, mens det yderste sæt nu mgl. den inderste (nordlige) af de to
lodretstillede stenfliser! En konstruktion som ved en af de ældre undersøgelser på stedet kaldes: ”To
Dørkarme med dobbelte Dørtræer” (Sidenius 1944).
N.B. Bemærk at en fuldstændig lignende konstruktion med fine dobbelte lodretstillede stenfliser findes i
gangen til den nærliggende Lille Guldhøj, hvor vi som nævnt arbejdede i samme periode.
Desuden er der også store ligheder mellem de tilhørende nærmest tresidede karmsten, der på begge
lokaliteter er placeret med ”spidsenderne” ind mod gangen!
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Selve højen har været markant større især pga. sin sekundære bronzealderlige ”overbygning”, og på
tegningsmaterialet fra 1879 ses meget af denne højfyld bevaret, mens vi idag kun i et lille tilbageværende
”hjørne” af højsiden mod nordvest får et lille indblik i højens ”oprindelige” udformning!

Store Vittingshøj.
I denne helt bestemte vinkel fra sydvest får man et indtryk af højsidens oprindelige forløb i dens senere
bronzealderlige skikkelse. (Jvf. også foto på næste side og de to nederste billeder på side 3).
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Store Vittingshøj.
Set fra nord får man tilsvarende en ide om ”bronzealderhøjens” udformning!
Bemærk også højens topografiske placering på bakkekammen, hvorfra terrænet falder markant fra højens
nordside ned mod det lavtliggende terræn ved Frejlev Ådal!
Til trods for at stort set alle jættestuens dæksten er væk, har anlægget en stor informativ værdi, fordi både
anlæggets gang og kammer er særdeles overskuelige og meget ”illustrative”.
Kammerets og gangens bæresten er originale og har så vidt vides ikke været flyttet! Til gengæld må de fleste
af tørmurene anses for værende ”omsatte”, men sikkert for en stor dels vedkommende – af de originale sten!
(Jvf. afsnit 3).
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Der knytter sig, som så ofte før i forbindelse med storstensgravene, en lille ”troldehistorie” til højen, som
skulle være nedfældet efter en gammel fortælling i 1810:
Den gamle og ondskabsfulde trold kaldet ”Store Vitting” holdt til i højen og førte et ganske forfærdeligt
spektakel inde i højen om natten!
Ofte hørte man ham rumstere og skælde så voldsomt ud, at både hans troldkælling og troldungerne flygtede
ud af højen!
Navnlig gik hans hadefulde humør ofte ud over een bestemt lille troldepige!
En aften, da hun som så ofte før, var jaget ud af højen, gik hun hen til den nærmeste gård. Her gik hun ind i
stuen, og uden at kny eet ord satte hun sig på en skammel ved siden af bilæggeren.
Gårdkonen ynkedes over den lille troldepige, og uden et ord satte hun en skål mad hen til pigen, der blot
spiste maden uden ligeledes at sige noget til konen!
Pigen blev en uges tid på gården uden at sige eet eneste ord og ingen dér sagde heller noget til hende! Hun
sad bare på sin skammel og spiste, som om det hele var en selvfølge.
En dag manden på gården kom hjem efter at have været i marken, kom han ind i stuen og sagde til konen:
”Da jeg kom forbi Højen derhenne ved skoven, stod der ganske pludselig en troldkælling og sagde til mig”:
”Når du kommer hjem, så sig til Sortøje, at Store Vitting er død”!
Da troldpigen hørte dette sprang hun straks op fra sin skammel og råbte glædesstrålende: ”Er Store Vitting
død, så må jeg nok skynde mig hjem”! Og med det samme var hun forsvundet!
(Historien er jeg stødt på i sagsmappen til St. Vittingshøj).
Trods denne historie omkring højens ”troldtøj” er der offentlig adgang til jættestuen fra den mod syd
tætliggende markvej!
N.B. En noget mere sandfærdig historie fik jeg fortalt af brødrene Arne og Erik Bille Buxbom, der fortalte en
gammel familiehistorie om en af gårdens køer, der uheldigvis var faldet ned i jættestuekammeret og måtte
aflives pga. de skader den havde påført sig. H. H.
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2. Årsag til restaureringsarbejdet på lokaliteten.
Store Vittingshøj fremstod i en lidt forsømt tilstand med nogle indskredne og løse tørmursfliser samt en del
indskreden jord.
Der var således akkumuleret en del muldjord både inde i selve jættestuekammeret og i gangen. Stort set
overalt udrømmede vi et lag på ca. 10-20cm samt den vegetation der havde etableret sig i dette muldlag.
Hertil kommer at hele anlægget, også på selve højoverfladen, var kraftigt bevokset bl.a. med brombærkrat,
mindre hyldetræer, højt græs og brændenælder m.m.
Disse forhold på lokaliteten var registreret i forbindelse med tidligere foretagne besigtigelser af jættestuen.
Alt sammen forhold der gjorde det noget vanskeligt for publikum overhovedet at se anlægget ordentligt ved
besøg på stedet!
Dette var begrundelserne for at anlægget kom til at indgå i Kulturarvsstyrelsens arbejdsplan for restaurering
af storstensgravene fra yngre stenalder i feltsæsonen 2010.

Indledningsvis ”trimmes” vegetationen på og i anlægget med kratrydder.
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3. Tidligere undersøgelser.
St. Vittingshøj er undersøgt, omrodet og ”udgravet” bl.a. af stenhuggere m.v. allerede før 1879, hvor Conrad
Engelhardt fra Nationalmuseet er på stedet.
Nogle år forinden skal en lærer Olsen fra Nysted og Etatsråd Steenstrup m.fl. tillige have undersøgt højen og
bl.a. fundet 50 ravperler samt redskaber af ben og sten. I gangen nærmest kammeret og i kammerets vestende
fandtes to skeletter og i modsatte ende af kammeret en del humant skeletmateriale i en dynge!
I 1879 foretager Conrad Engelhardt en del undersøgelser af storstensgrave m.v. for Nationalmuseet bl.a. på
Østlolland – og een af disse er St. Vittingshøj (da kaldet Boyes Høj).
Han er ledsaget af Magnus Petersen, der med sine fabelagtige tegneevner står for tegningsarbejdet i
forbindelse med undersøgelserne.
Engelhardt og Petersen er på egnen i juni og juli måned 1879, hvor de undersøger en del fortidsminder i
området! Bl.a. arbejder de også lidt ved den nærliggende før omtalte Lille Guldhøj (SB 181) og en høj (SB
163) beliggende lidt nord for St. Vittingshøj. (Se evt. også M. Petersen: ”Erindringer”. 1909, side 188ff.).
I forbindelse med St. Vittingshøj arbejder de i juni med nogle længdesnit gennem højen, og derefter med
jættestuens gang som de udgraver d. 3. juli 1879. De koncentrerer sig her især om nogle sekundære
bronzealderbegravelser (to mandsgrave) beliggende yderst (sydligst) i jættestuens gangparti, hvor man i
ældre bronzealder har anvendt denne del af gangen som en slags ”stenkiste”.
Det er af stor vigtighed, at gravgaverne lå ca. 65cm over gangens gulv, dvs. faktisk i højde eller lidt over
bærestenes topniveau, idet dette må være årsagen til, at gangen ved denne lejlighed ikke tømmes til bunds!
De mest iøjnefaldende fund fra de to mandsgrave er to smukke grebtungesværd af bronze fra Periode III med
rester af de tilhørende skindbeklædte træskeder samt det Petersen betegner som en ”Knap” efter et muligt
tredje sværd. Af de gravlagte fandtes kun lidt ubrændt knoglemateriale samt tænder og tandemalje (oplyst på
Petersens snittegning).
At Engelhardt og Petersen på dette tidspunkt fører en ”spændende” tilværelse fremgår af, at de dagen før - d.
2. juli 1879 - arbejder i den nærliggende høj SB 163, hvor de undersøger 3 sekundære stensatte
bronzealderbegravelser! Heri finder de af bronze dog kun en pincet og lidt ”bronzeknopper”.
NB. Hos Aner & Kersten, Bind III, 1977 omtales disse to undersøgelser under henholdsvis nr. 1689 og 1690.
Afbildninger af de to smukke bronzesværd og pincetten fra SB. 163 ses sammesteds på Tafel 56.
Af Petersens sirlige tegninger fra 1879 undersøgelsen i St. Vittingshøj kan man iagttage mange nu desværre
forsvundne detaljer. Med hensyn til selve jættestuen er frem for alt detaljerne omkring gangens opbygning
og dørpartierne m.v. særdeles vigtige!
På tegningerne ses f.eks. to interessante nu forsvundne sten i gangen i forbindelse med de to dørpartier!
Inderst ses en sten der godt kunne ligne en dørsten på plads i sin niche og yderste en tilsvarende liggende på
sydsiden af de 2 yderste karmsten (se M. Petersens tegningsmateriale). Der foreligger dog også den
mulighed, at der kan være tale om to kraftige tærskelsten!
Det fremgår med al tydelighed af de gamle tegninger, hvordan og hvor den ældre ”interesse” for anlægget
frem for alt har været koncentreret til anlæggets sydøstlige fjerdedel! Man har ganske enkelt gravet sig ind i
højen i dette område, og slæbt de store sten ud og kløvet dem i dette område. Mange af disse sprængstykker
ligger stadig i dette område i 1943 og der findes faktisk endnu en del større afsprængningsstykker på højens
sydøstlige del.
”Stenhuggerne” er givetvis startet med gangens dæksten og derefter fortsat med kammerets østlige ende.
Af uransaglige grunde ”overlevede” kammerets vestligste store dæksten denne skæbne!
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Hvad angår den øvrige del af højen – dvs. den sekundære bronzealderhøj med dens randsten ved højfoden –
er den faktisk overraskende intakt på dette tidspunkt iflg. Petersens tegninger, og af oplysningerne fremgår
det, at der næsten er een hel meter (3 fod) højfyld over den vestlige ”overligger”! (Jvf. foto på forsiden og på
side 4).
I 1943 og 1944 og igen i 1958 foretages også undersøgelser og restaureringer i højen. Det drejer sig om
henholdsvis to private undersøgelser foretaget af den lokale Sparekassedirektør V. Sidenius fra Nykøbing F.
og en undersøgelse foretaget af en fabrikant K. Axel for Lolland-Falsters Stiftmuseum, Maribo.
Ved disse undersøgelser findes yderligere neolitisk materiale i form af mejsler, pilespidser, menneske- og
dyreknogler, rav, en ornamenteret benplade samt keramik.
Ved 1958 undersøgelsen findes også et trepaneret humant kranie!
I endnu nyere tid er lavet restaurering og istandsættelse i 1973 ved S. Thorsen, Nationalmuseet, der
udbedrede en række skader på tørmurene primært forårsaget af trævækst på og i højen.
Thorsen støder på og afdækker ved undersøgelsen en meget interessant stor flad sandstensflise sydvest for
den store dæksten, som han tolker som en del af en tagskægskonstruktion. En fin stenflise med mål på
42x72cm og 12-17cm i tykkelsen minder dog ikke umiddelbart om en sten der umiddelbart hører til op til en
stor dæksten. Man kan således udmærket forestille sig, at stenen oprindeligt har haft en anden primær
funktion – og eksempelvis som ”dørplade” kan bestemt ikke udelukkes.
Stenen var ikke frilagt ved denne seneste undersøgelse, men kan iagttages på fotografier fra 1973
undersøgelsen.
Mindre restaureringer og vedligeholdelser blev udført ved Vittingshøj i 1991 af T. Dehn, efter at der ved
besigtigelser af S. Illum Hansen, var blevet konstateret diverse beskadigelser og forfald! Bl.a. var den i
indledningen omtalte lukkesten i kammerets sydøstlige hjørne blevet trukket ind og dens oprindelige
”tilspidsede” top slået af og desuden var tørmuren mellem de to bæresten i vestgavlen delvis fjernet ved
hærværk.
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4. Deltagere.
Ved denne seneste undersøgelse deltog Arkæologerne Lars B. Christensen, Svend Illum Hansen, 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. Enkelte dage havde han et par medhjælpere med fra
samme firma.
Vi havde i perioden besøg af en hel del lokale interesserede samt lodsejere og familiemedlemmer, hvoraf
flere fulgte nøje med i resultaterne af undersøgelsesarbejdet.

5. Metode.
På undersøgelsestidspunktet var der stubmark på arealet rundt om højen.
Vi startede med at rydde højens overflade, der var bevokset med især brombærkrat, mindre hyldetræer,
brændenælder og højt græs! Også i selve kammeret og gangen var der en ”frodig vegetation”!
Dernæst begyndte vi at oprense jættestuekammeret og gangen, hvor der fandtes megen indskreden jord og
lidt småsten. Dette arbejde blev udført med håndværktøj som skovl, spade og graveske (skelske) samt
buskryddere og grensakse m.v.
Efter rydningsarbejdet var tilendebragt udsatte vi med vaterpas en gennemgående nivellementslinie (0-linie)
rundt på bærestenene i kammer og gang samt oprettede et lokalt målesystem med henblik på
registreringsarbejdet. Da dette var klaret, og stenene nummererede med hvidt kridt, påbegyndtes
tegnearbejdet i henholdsvis opstalt og plan således, at alt var registreret inden vi påbegyndte arbejdet ved
tørmurene.
Herefter bragte vi nye tørmursfliser, mørtel og øvrige redskaber til højen.
Fordi vi samtidigt også arbejdede ved ”Guldhøjene” havde vi skurvogn, tørmursfliser og grej m.v. stående på
markvejen lidt nord for St. Guldhøj op mod Frejlev Skov.
Derefter kunne vi begynde arbejdet med at reparere indskredne, væltede eller fraværende tørmure med de
tilførte nye Nexø-sandsten, således at de senere kan erkendes og skelnes fra de oprindelige originale sten i
tørmurene. Kun enkelte oprindelige tørmursfliser blev genindsat, og kun hvor de ganske tydeligt lå ”på
plads” men måske blot var løse eller skredet lidt!
Påtrufne oprindelige løstliggende tørmursfliser m.v. blev ”deponeret” bag de nyopstillede eller reparerede
tørmure så tæt på findestederne som muligt – og altså ikke fjernet fra anlægget.
De enkelte ændringer i tørmurene blev kortfattet beskrevet. Beskrivelserne er anført i skemaform i afsnit 8
nedenfor.
Der foreligger fra undersøgelsen i alt 5 stk. A-3 tegninger i størrelsesforholdet 1:20 på vandfast tegnefolie.
(Jvf. tegningslisten i afsnit 9 nedenfor).
Af fotodokumentation foreligger et større antal digitale optagelser (se afsnit 10).
Vi indmålte afslutningsvis højoverfladen og den enlige tilbageværende dæksten mod vest med totalstation i
et lokalt målesystem og tilsåede som det sidste de eksponerede jordoverflader med græs, før vi forlod stedet.
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 jættestuen ved at afsætte en hovedlinie med et metalmålebånd ned
gennem midten af kammeret med udgangspunkt ca. ud for midten af tørmuren mellem sten 18 og 19 i
kammerets østgavl.
Ud for 1,6 meter mærket på målebåndet etablerede vi en vinkelret linie ud gennem gangen i sydlig retning,
således at vi herved havde et målesystem til brug for både opstalt- & plantegning. (Jvf. plantegningerne 4 og
5).
Herefter foretog vi en fortløbende nummerering med hvidt kridt af samtlige bæresten i konstruktionen
begyndende med den yderste sydvestlige bæresten i gangen. Denne stens ”makker” mod sydøst (sten 27) er
den sidst nummererede. (Jvf. tegning 5).
Først tegnedes kammer og gang i opstalt i størrelsesforholdet 1:20. Dette arbejde ses på tegningerne 1, 2 og
3. I den forbindelse skal det nævnes, at kun det som enten utvivlsomt var oprindelig tørmur – eller som man
evt. kunne være i tvivl om var original tørmur – blev indtegnet! Alt hvad der tydeligvis ikke var originalt
eller måske ligefrem recent blev ikke anført på opstalttegningerne 1 til 3.
På de efterfølgende tegninger 4 og 5 forefindes sammenhængende plantegninger af jættestuens kammer og
gang (også tegnet i størrelsesforholdet 1:20).
Stenenes hældninger er angivet på tegningsmaterialet via anvendelse af et snorelod.

Arbejdsbillede i solskin d. 29/9 2010 ved St. Vittingshøj. - De nummererede sten tegnes i opstalt.
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7. Restaureringsarbejdet.
Bestod primært i at rense og tømme jættestuen for jord og vegetation m.v. samt genopbygge de lettere
defekte dele af tørmurene.
Det oprensede jordmateriale blev lagt tilbage på højen, dog primært i områderne bag de reparerede tørmure,
hvor der efterfølgende manglede jord.
Af sten tilførtes kun ”friske” Nexø-sandsten, således at det tilførte materiale tydeligt efterfølgende kan
erkendes i forhold til det eksisterende originale i de enkelte tørmure.
Tiloversblevne enkelte oprindelige tørmursfliser påtruffet ved arbejdet blev ”deponeret” bag de tørmure, ud
for hvilke de respektivt var blevet fundet.
Den til tørmurene anvendte mørtel er af den type som er blevet anvendt i en længere årrække af
Kulturarvsstyrelsen til dette arbejde, dvs. hydraulisk kalkmørtel uden indhold af cement.
Påtrufne detaljer i gangen:
Ved oprensningsarbejdet i kammeret stødte vi ikke på nye oplysninger af arkæologisk interesse, men ved
arbejdet i gangen fremkom lidt detaljer, der bør nævnes her!
Som allerede nævnt havde gangen så sent som på Sidenius´ tegning fra 1943 to sæt intakte dobbelte
tærskelsten (hvis han altså ikke blot har taget informationerne fra foreliggende ældre tegninger), mens de to i
1879 registrerede tilhørende ”dør- eller tærskelsten” desværre var forsvundet i den mellemliggende periode!

Det inderste (nordlige) ”sæt” af gangens tærskelsten under fremrensning. Alle fotos set fra kammeret (nord).
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Som det fremgår af de foregående fire billeder er det nordlige sæt tærskelsten nogenlunde intakt, skønt
fliserne muligvis oprindeligt har bestået af ”færre” stykker. Men heldigvis er de ikke fjernet, og står ”in
situ”!
Derimod mangler som allerede nævnt den nordlige af de to yderste tærskelsten og dens sydlige ”makker”
hælder noget mod nord, dvs. op mod de to fine nærmest trekantede karmsten!
Til gengæld erfarede vi, at man ikke skal grave synderligt dybt i gangen, før man møder et faktisk ret
kompakt lag af ildskørnet flint som det fremgår af billederne herunder!
Dvs. at trods det forhold, at gangen nærmest blev undersøgt ”intensivt” i 1879, virker det ikke som om at
gangen er tømt helt til bunds! I modsætning til kammeret, der til sammenligning nærmest er helt ”støvsuget”
for ildskørnet flint! Denne iagttagelse bekræftes i øvrigt også af de ældre undersøgelser på stedet.
Vi gravede eller afrømmede ikke yderligere end det fremgår af billederne herunder, for netop ikke at
eksponere dette flintmateriale yderligere! Af hensyn til både flintmaterialet og den (de) tilbageværende
tærskelsten lagde vi efterfølgende rent jordmateriale tilbage i gangen således, at man kun lige akkurat
fornemmer tærskelstenes overkant når man nu kommer ind i gangen!

Det yderste (sydlige) ”sæt” af gangens tærskelsten. Set fra henholdsvis nord (øverst) og syd (nederst)!
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Andet:
Ved gården lidt sydvest for St. Vittingshøj, der i øvrigt ejer arealerne på begge sider af markvejen ved højen,
er rejst to meget store markante sten!
S. I. Hansen oplyser mundligt, at han engang for en del år siden af den gamle ejer af gården (bedstefar til den
nuværende) fik oplyst, at i hvert fald den nordligste af de to sten var hentet på højen! Ved direkte
forespørgsel hos den nuværende ejer mener denne dog, at de er hentet længere nede mod Frejlev Å!
Dette forhold kan derfor pt. ikke verificeres, men stenene er unægtelig store og har ubetinget form som
endda ret store dæksten. Og sten af denne ”type” har bestemt ikke ligget og ”flydt” i ubemærkethed på
Frejlevmarkerne i nyere tid – det er helt givet!

Den nordligste af de to sten. Set fra vest med St. Vittingshøj i baggrunden!
Den anden store sten er rejst lidt nærmere gården på den modstående side af vejen.
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8. Foretagne ændringer i tørmurene.
Tørmure og ændringer i disse: (jvf. tegning 1-3).
På tegningsmaterialet er kun indtegnet de sten der ser ”originale” ud!
Tørmur 1/2
Sålsten + 8 originale skifter. Herover indsat 5 nye skifter.
Tørmur 2/3
Uændret.
Tørmur 3/4
Sålsten + 6 originale skifter. Herover 3 nye + 9 originale. Øverst afslutningssten?
Tørmur 4/5
Rund sten nederst – sålsten? Herover 13 nye skifter + 1 original og igen 8 nye skifter.
Tørmur 5/6
Uændret.
Tørmur 6/7
Ingen sålsten. 24 nye skifter + afslutningssten øverst.
Tørmur 7/8
Uændret.
Tørmur 8/9
Uændret.
Tørmur 9/10
Sålsten + 8 originale skifter. Herover 7 nye skifter. Kile til højre ud for ud for skifte 13/14.
Tørmur 10/11 Uændret.
Tørmur 11/12 Uændret.
Tørmur 12/13 Uændret.
Tørmur 13/14 Uændret.
Tørmur 14/15 Uændret.
Tørmur 15/16 4 nye skifter fra oven. 5 dele vertikalt.
Tørmur 16/17 3 kiler indsat til venstre ud for skifterne 33-37.
Tørmur 17/18 Sålsten + 27-30. + ”prop” i dyregang.
Tørmur 18/19 KV til højre. 1 M, - 2 til venstre for skifterne 32, 33 og 34.
Tørmur 19/20 Uændret.
Tørmur 20/21 Uændret.
Tørmur 21/22 Uændret.
Tørmur 22/23 Uændret.
Tørmur 23/24 Uændret.
Tørmur 24/25 Sålsten + 8 originale. Herover 5 nye. Kiler indsat til højre og til venstre for skifterne 20-23.
Tørmur 25/26 12 nye skifter nederst. Herefter 5 originale. Øverst 1 ny sten.
Tørmur 26/27 Ny mur - 16 skifter.
N.B. Pga. meget fugt og vand på vores arbejdstegning/-notat vedr. de foretagne ændringer er de lidt svært
tydelige (udvaskede) oplysninger af sikkerhedshensyn her noteret med rødt.
Oplysningerne må derfor verificeres/rettes ved først kommende lejlighed med besøg på lokaliteten.
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9. Tegningsliste.
Tegning 1:
Opstalttegning i 1:20 af kammerets nordre og søndre langvæg. Bærestenene nr. 8-11, 13-18 samt nr. 21.
Tegning 2:
Opstalttegning i 1:20. Kammerets vestlige og østlige gavlsten. Bærestenene nr. 10 til 13 og 17 til 21.
Tegning 3:
Opstalttegning i 1:20. Gangens vestlige og østlige side. Bærestenene 1-8 og 21-27.
Tegning 4:
Plantegning i 1:20. Kammeret med angivelse af den vestlige store dæksten samt den inderste (nordlige) del
af gangen.
Tegning 5:
Plantegning i 1:20. Hele gangen. Bærestenene 1-8 og 21-27.
Bemærk at der på tegningsmaterialet er anført flere vigtige iagttagelser. Blandt andet vedrørende observerede
konstruktionsdetaljer, bære- og tærskelstenenes hældninger samt oplysninger omkring f.eks. det hvidbrændte
flintlag påtruffet i gangen ved tærskelstenenes overkant!
Tegningerne vil efterfølgende blive indscannet og vedlagt det elektroniske rapportmateriale.
Samtlige tegninger er udført af H. H. i dagene 29. og 30. september 2010.

10. Fundmateriale.
Vi har fra undersøgelsen ved Store Vittingshøj ikke hjemtaget noget arkæologisk genstandsmateriale.
Ej heller jordprøver eller andet materiale med henblik på naturvidenskabelige undersøgelser er udtaget.
Selve jættestuens kammer må nok betegnes som ret grundigt undersøgt, mens man må gå ud fra, at gangen
aldrig har været undersøgt i helt så dybt niveau som kammeret (jvf. ovenfor side 15).

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 Store Vittingshøj 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. Hvis man eksempelvis sammenholder de
nummererede sten, der også kan ses på de foreliggende optagelser, er det ikke vanskeligt at orientere sig på
de enkelte dokumentationsbilleder fra lokaliteten!
Samtlige digitale optagelser fra lokaliteten findes i fotodatabasen i Kulturarvsstyrelsen og er tillige vedlagt
sagen på en CD.

Henrik Høier.
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