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Rapport over restaureringsarbejde udført ved
fortidsminde: 2018:42.
Jættestue vest for Grenaa, Djursland.
Foretaget i perioden 8. oktober til 4. november 2014.
Stednavn: Ginnerup.
Matr. nr. 1e af Neder Slemminge.
Ginnerup Sogn.
Norddjurs kommune.
Fredningsnummer: 2018:42.
Sted nr. 140105:77.
Musealt ansvarsområde: Museum Østjylland.
Lodsejer: Johannes Janerka, Krogvad 2, 8500 Grenaa.

Jættestuen fremstod tilvokset og nærmest ikke tilgængelig for alm. publikum.
Set henholdsvis fra syd (til venstre) og øst (til højre).

Arbejdet blev udført af:
Restaureringsenheden.
Museum Sydøstdanmark.
Køge afd. Nørregade 4, 4600 Køge.
www.museerne.dk
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Tegningsmateriale:
Der foreligger fra arbejdet i alt tre stk. A-3 tegninger på vandfast folie.
Alle i størrelsesforholdet 1:20.
Tegning 1/3: Gangstenene 1, 2, 12 og 13. Opstalt og plan.
Tegning 2/3: Bærestenene i kammeret i opstalt. Dvs. stenene 2 til 10.
Tegning 3/3: Plantegning af kammeret samt opstalt af bærestenene 11 og 12.

--Denne rapport omhandler det vedligeholdelses- og restaureringsarbejde, der blev udført ved lokaliteten i
oktober og november måned 2014.
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1. Indledning.
Jættestuen ”Ginnerup” ligger ca. 5km vest for Grenaa og omtrent 1km syd for hovedlandevej 16 mod
Randers på adressen Krogvad nr. 2, 8500 Grenaa.
Lokaliteten ligger delvist skjult mellem ejendommens bygninger, men er trods det meget let at besøge, idet
der er kørevej og fine private parkeringsforhold på stedet ganske tæt på jættestuen!

Lokaliteten angivet med gul prik omtrent midt i kortudsnittet. © KMS.
Rent topografisk ligger jættestuen ret lavt i et iøvrigt ret kuperet terræn på omtrent kote 9 meter o.D.N.N.
umiddelbart syd for Skærvad Å.
Med et blot lidt forhøjet vandspejl i åen i yngre stenalder må jættestuehøjen oprindeligt have ligget meget tæt
på åens sydlige bred.

Placeringen vist på henholdsvis det lave målebordsblad og terrænkortet.© KMS.
Jættestuen består af et ca. 5,6 meter langt og et ca. 1,8 til 2,4 meter bredt nord/syd orienteret kammer
(bredest i den centrale del).
Selve stenkonstruktionen består af 11 bæresten i kammeret med 4 dæksten samt to gangsten.
Mod øst findes en ca. 1,6 meter kort gang. Gangens oprindelige længde i østlig retning er så vidt vides ikke
dokumenteret!
(Se endvidere nærmere beskrivelser af jættestuen i afsnit 4 og på tegning 1 til 3).
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2. Årsag til restaureringsarbejdet på lokaliteten.
Jættestuen var kommet på arbejdsprogrammet for 2014 dels fordi der var konstruktionsmæssige detaljer i
kammerets sydlige ende, der udgjorde ”overhængende” fare for sammenstyrtning og dels fordi kammeret var
meget vandlidende.
De mest vigtige forhold der skulle udbedres, var derfor klart de rent sikkerhedsmæssige aspekter.
Som det også ses på billedet side 1, havde ejeren Johannes Janerka af samme grund også afspærret kammeret
med forhåndenværende materialer!
Desuden var der også en del indskreden jord i kammeret forårsaget af især dyreaktivitet, så kammeret
trængte også til alm. oprensning og soignering.
Gangpartiet var også meget jordfyldt. Over gangen skulle tilføres en ekstra dæksten dels for at sikre de to
sidesten i gangen, og dels for at holde på østdelen af højsiden samt på den lermembran som skulle etableres
for at modvirke det indtrængende vand.
Faren for at den sydlige dæksten skulle styrte ned var for længst registreret og i 1985/-86 opsatte Svend
Illum Hansen tre rustfri jernstivere under dækstenen samt opbyggede et højlegeme bestående af stabilgrus og
muldjord over kammeret og foretog i øvrigt på det tidspunkt alm. soignering ved lokaliteten.
Aflastningen med jernstivere havde tilsyneladende fungeret, men var ikke en holdbar løsning. Vi ville derfor
ved dette restaureringsarbejde i stedet fjerne stiverne og opbygge et regulært indskudslag af større sten, som
der oprindeligt må have været! Over bærestene i kammerets syd- og sydvestlige del var nemlig i nyere tid
opført en slags ”kampestensmur” bestående af mindre marksten, der var opmuret med cement og desuden
også muret udefra!
Hvornår disse ”stenpartier” er opført vides ikke præcist, men museumsinspektør Knud Thorvildsen beskriver
situationen i sensommeren 1947, og nævner her også, at kammerets tørmure tilsvarende er opmuret i beton.
Den nuværende ejer Johannes Janerka og hans bror Tage, der var jævnligt på besøg under arbejdet, fortalte
endvidere, at der i deres barndom (1950érne) ikke var jord over kammeret, og at kammerets dæksten var helt
eksponerede, og at man derfor kunne klatre op på dem!

Situationen i kammeret ved arbejdets opstart i oktober 2014.
Til venstre kammerets ret jordfyldte nordlige del og til højre afstivningen mod syd.
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Detailbilleder af de opmurede recente ”stenpartier”, der hovedsagligt var indsat over bærestenen 5, 6 og 7 i
kammerets syd- og sydvestlige ende.

3. Deltagere.
I forbindelse med arbejdet på stedet deltog restaureringsspecialist Jacob Noe Bovin fra firmaet Morsø Skov og
Naturservice, Møn – samt restaureringsarkæolog og museumsinspektør Henrik Høier fra Museum Sydøstdanmark,
Køge afd.
Fra Kulturstyrelsen havde vi besøg af konsulent og arkæolog Jørgen Westphal, der fungerer som sagsbehandler ved
arbejdsopgaver som denne.
Beboerne på stedet, Tove og Johannes Janerka m. familie, var yderst hjælpsomme og positive overfor arbejdet, og tilså
hyppigt arbejdsforløbet.
Desuden havde vi undervejs besøg af flere lokale besøgende, der interesseret fulgte arbejdet.

4. Restaureringsarbejdet.
Indledtes med, at vi frilagde selve højen for vegetation samt fældede de mange større og mindre træer, der
især fandtes på og ved højens nordlige partier. (Jvf. billeder side 1).
Indgangspartiet blev tilsvarende ryddet for buske og nedskreden jord m.v. således, at adgangsforholdende til
kammeret igen var frie!
Efter en del manuel muldudrømning blev gang og kammer tegnet i 1:20 på i alt tre stk. A-3 tegninger på
vandfast tegnefolie.
Herefter gik vi i gang med at frilægge de sydlige dæksten oppefra, således at vi kunne få løftet den
understøttede dæksten væk og derefter få opbygget et nyt indskudslag under denne i stedet for de tre nævnte
rustfrie støtter!
Imidlertid fik vi store udfordringer med at tilbagelægge dækstenen på det af store sten opbyggede
indskudslag! Vi kunne ganske enkelt i første omgang ikke få dækstenen til at ligge forsvarligt nok!
Vi måtte derfor have den løftet væk igen og også løfte den næste dæksten i nordlig retning af!
Ellers ville løsningen ikke kunne blive stabil nok. Dette skyldtes desuden også partiet omkring nøglestenen,
der var meget problemfyldt, idet selve nøglestenen var nedskredet i dens sydlige del – dvs. på kontaktpunktet
mellem denne og bæresten 2.
Den hængende/nedskredne nøglesten udgjorde i sig selv en problemstilling, der dog i første omgang var
planlagt til at løses med et understøttende rustfrit beslag!
Denne løsning kunne nu helt undgås, idet vi ved at afløfte den næste dæksten over kammeret kunne komme
til at oprette nøglestenen, så den igen lå tilnærmelsesvis vandret og frem for alt sikkerhedsmæssigt forsvarligt
over gangpartiet!
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Arbejdsbilleder visende arbejdsgangen.
Højen rømmes for vegetation og den understøttede dæksten frilægges og løftes af.
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Den fortsatte arbejdsgang.
Nøglestenen oprettes og et indskudslag opbygges.
En tilført ydre dæksten over gangens østlige del lægges på plads.
Bemærk, især på de øverste billeder, at højlegemet fra 1985/-86 er opbygget i stabilgrus, og at der ikke
findes originalt højmateriale i dette niveau.
Hele konstruktionen er nu langt mere sikker og stabil!
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Da arbejdet med indskudslaget og de øvrige stenkonstruktioner var tilendebragt kunne vi koncentrere os om
opbygningen af en lermembran over kammeret samt den øvrige færdiggørelse af højens øvre partier.
Efter at have pakket omhyggeligt omkring dækstenene med først større sten og derefter singels kunne vi
jævne overfladen med stabilgrus.
Herover brugte vi Bentonit i løs granuleret form, (ikke i ruller som vi tidligere har brugt), hvorved vi kunne
opbygge en langt bedre og kraftigere lermembran til modvirkning af det i kammeret indtrængende vand.
Vi prøvede denne gang at vande Bentonit-laget med haveslange, hvorved lerlaget straks blev klæbende og
dermed ikke var nær så tilbøjelig til at ”løbe” ned, da vi efterfølgende udlagde ren muldjord på højtoppen.

Dækstenen(-e) pakkes med sten og singels, hvorpå der udlægges et kraftigt lag granuleret ler (Bentonit).
Og afslutningsvis opbygges derover højoverfladen med ren harpet muldjord.
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5. Foretagne ændringer.
Som allerede nævnt fjernede vi det recente murværk opbygget af mellemstore marksten i kammerets sydlige
del og erstattede det med et regulært indskudslag bestående af store sten.
I alt er tilført 10 sådanne indskudssten.
1 umiddelbart til højre for indgangen (nord) i et større hul der forefandtes der, og 9 indskudssten over
bærestenene i sydenden af kammeret.
Alle disse sten er forsynet med en indsat rustfri bolt (med tokomponent stenlim) – mærket KS på
bolthovedet.
Over gangens ydre østlige del er tilført/anbragt en ekstra dæksten – denne er tilsvarende forsynet med en
sådan bolt.

Situationen ved kammerets sydende før og efter!
De indsatte indskudssten, hvoraf flere har grøn frisk mosbegroning, er lette at erkende.
Til tørmursarbejdet er anvendt sten af Nexø-sandsten opmuret med hydraulisk juramørtel uden brug af
cement.
De to ødelagte og nærmest nedskredne recente tørmure i gangen er fornyet.
Med hensyn til tørmur 1/2 skriver Knud Thorvildsen i 1947, at han opretter sten 1 og opstiller denne tørmur.
Han nævner ikke tørmur 12/13 – der da også, i modsætning til 1/2, var muret med cement, og derfor
muligvis skal tilskrives den ældre udaterede restaurering som de øvrige tørmure samt stenpartierne af mindre
sten mod syd i kammeret.
Han fjerner ved samme lejlighed (1947) også en ”falsk” dæksten over gangen, som han betegner som ”en
lang smal tilhuggen sten”, der på dette tidspunkt lå på dette sted!
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Tørmure og ændringer i disse:
1/2 udskiftet. I gangens sydlige side.
Fra bund til deling ved en stor overliggende/nedhængende sten = 20 skifter.
På venstre side af den større sten herover opbygget 14 skifter og på højre side af denne indsat 8 skifter.
Over bæresten 5 indsat 3 skifter.
Ved 4/5. Over bæresten mellem indskudssten indsat 4 skifter.
Ved 6/7. Over bæresten mellem indskudssten. Til venstre indsat 8 skifter. Til højre indsat 12 skifter.
3 skifter indsat mellem selve bærestenene.
Ved 12/13. Gangens nordlige side.
Den recente (og nedbrudte) tørmur opmuret med cement er fjernet.
I stedet opsat i alt 25 skifter mellem sten 12 og 13.

Køge i november 2014.
Henrik Høier.
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