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Udgravning af 5000 år gamle 
jættestuer sydøst for Aalborg
Af Torben Trier Christiansen

Der findes på landsplan godt 30.000 fredede fortidsminder, og ho-
vedparten af disse er gravhøje. De fredede høje udgør imidlertid kun 
en beskeden del af det oprindelige antal gravhøje. Mange var allerede 
før gennemførelsen af fredningslovgivningen i 1937 blevet jævnet 
og arealerne inddraget til dyrkning. En meget stor del af Danmarks 
gravhøje lever derfor i dag en udsat tilværelse under mulden i dyr-
kede marker, og kun lejlighedsvis, når anlægsarbejder truer dem, får 
museet mulighed for at redde de sidste fund og informationer fra 
sådanne høje.
 I 2008 havde museets arkæologer lejlighed til at undersøge to 
overpløjede gravhøje i forbindelse med en hel serie af nødudgrav-
ninger forud for nedgravning af et større elkabel mellem Ferslev og 
Aalborg. En ved Finnelstrupgård nordvest for Ferslev og en af Tvie-
højene ved Dall ca. 1,5 km længere mod nord.
 Højene kunne i dag næppe anes på markfladen, men viste sig at 
rumme sporene efter henholdsvis et og to jættestuekamre. Anlægge-
nes kæmpesten var for længst fjernet i forbindelse med sløjfningen af 
højene. Alligevel kunne grundkonstruktionerne rekonstrueres, lige-
som fundmaterialet herfra vidnede om en lang række vidt forskellige 
aktiviteter, som er foregået både i og omkring højene over mange 
århundreder.

Højene og gravkamrene
Begge gravhøje var endnu ca. 50 cm høje og havde en diameter på 

Gravhøjen ved Finnel-
strupgård.
Til venstre: Foto af
højens overflade. 
Til højre: Forsimplet plan-
tegning af samme niveau.
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ca. 20 m, og allerede i højoverfladen umiddelbart under pløjelaget 
kunne man fornemme anlæggenes grundrids. Plyndringssporene ef-
ter fjernelsen af de tonstunge randsten og bære- og dæksten i kamre 
og gange afslørede således stenenes oprindelige placering og gav der-
med et groft omrids af jættestuernes form.
 
Efter registrering af højenes overflade blev højfylden bortgravet, og 
under denne sås de enkelte stenspor og rester af jættestuekamrenes 
gulvlag. Ved at skele lidt til de lignende jættestuer, som endnu spredt 
rundt om i landet står intakte, er det på basis af de fundne rester 
af gravanlæggene muligt at danne sig et grundlæggende billede af 
den oprindelige høj og jættestuekamrene. Anlæggene i de to høje har 
øjensynligt været konstrueret på samme vis, men har dog været no-
get forskelligt udformet. De har således begge oprindeligt omfattet 
store gravkamre opbygget af mandshøje kantstillede bæresten med et 
låg af kæmpestore flade dæksten. Fra kamrene, som i øvrigt har væ-
ret tættet med tørmur af flækkede sten og helt dækket af gravhøjen, 
førte en indgang ud til højfoden mod øst.
 Mens gravhøjen ved Finnelstrupgård oprindeligt har haft to sepa-
rate 12 kvadratmeter store kamre med hver deres indgang, har Tvie-
høj II ved Dall kun rummet et kammer. Til gengæld har dette ene 

kammer været omkring 14 kvadratmeter og haft en lille tilbygning 
i form af et ca. 2 kvadratmeter stort bikammer. Inde i kamrene har 
gulvet været belagt med flade sten eller nævestore marksten. Sten-
gulvet har endvidere været dækket af flintknolde, som dog først er 
blevet brændt, hvorved de krakelerer og får en karakteristisk kridhvid 
farve.
  

Tviehøj II - Grundplan i 
undergrundsniveau.

Brune plamager er 
stenspor. Grå plamager 

repræsenterer sten.
1) Kammeret,

2) Bikammeret.
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Jættestuerne i brug
Begge jættestuer er som de øvrige jættestuer i Danmark blevet opført 
i tiden omkring 3200 f.Kr., og har formentlig dannet ramme om en 
mængde begravelser. Det nøjagtige antal kender vi ikke, idet der kun 
fandtes ganske få knogler og tænder bevaret fra de gravlagte. Selv når 
helt uforstyrrede jættestuer med hele inventaret intakt er blevet un-
dersøgt, har det vist sig nærmest umuligt at vurdere antallet af begra-
velser. Allerede i bondestenalderen har man således forstyrret spo-
rene efter ældre begravelser under anlæggelsen af nye. Anlægget har 
simpelthen været i brug i så lang tid og dannet ramme om så mange 
gravlæggelser, at der løbende har været behov for oprydninger for 
at få plads til nye grave. Antallet af gravlæggelser i kammeret kan vi 
derfor kun gisne om, men i det aktuelle tilfælde viser fundmaterialet 
dog, at gravlæggelser i kamrene har stået på helt frem til slutningen 
af bondestenalderen omkring 2000 f.Kr. Højenes centrale gravkam-
mer har altså været benyttet over en periode på 1000-1200 år. 
 
I forbindelse med udgravning af kamrene fandtes en mængde re-
ster af gravgaver, som har fulgt de gravlagte i døden. Fundmaterialet 
omfatter udover et betydeligt antal keramikskår også 75 ravperler og 
flere flintredskaber. De religiøse ritualer har imidlertid ikke kun fun-
det sted inde i gravkamrene, men også udenfor rundt langs højfoden. 
Her fandtes bl.a. offerlag, kogegruber og sekundære grave. Offerla-
gene fandtes ved indgangsmundingen til Tviehøj II og bestod af to 
plamager af flere kg keramikskår, som repræsenterer mange fint de-
korerede lerkar. Fænomenet kendes fra andre jættestuer herhjemme 
og tolkes som resterne af ofringer hensat enten på jorden foran eller 
oppe på de store sten ved indgangsmundingen.

Bladet af en lancetformet, 
fladehugget flintdolk (ca. 
2350-2000 f.Kr.)
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Sekundære grave og kogegruber fandtes ved begge høje, to simple 
brandpletter, en stenopbygget jordfæstegrav og i alt seks kogegruber 
anlagt 1-2 m fra højfoden. Hverken grave eller kogegruber indeholdt 
fund, som kunne datere anlæggene nærmere. Meget taler dog for, 
at en del af disse sekundære anlæg kan være væsentligt yngre end 
gravhøjen. For et par år siden udgravede museets arkæologer således 
den anden af Tviehøjene ved Dall kun ca. 20 m fra Tviehøj II, og her 
fandtes hele 13 brandgrave ved højfoden. Blandt disse kunne flere 
dateres til tiden omkring Kristi fødsel (se årsberetning 2006). 
 Ikke alene har gravkamrene været i brug i mere end 1000 år, men 
opfattelsen af højene og det omkringliggende areal som helligt har været 
overleveret fra generation til generation i mere end 3000 år! - Måske ikke 
uafbrudt i hele perioden og sandsynligvis ikke på samme religiøse grund-
lag, men dog alligevel tankevækkende i perspektiv til vore dages blot 1000 
år gamle kirker og kirkegårde.

Fint dekorerede skår fra 
ofringerne hensat ved 

indgangen til Tviehøj II.


