Kvandrup jættestue

Fredningsnummer 3326-04
Sognebeskrivelse 0206004-18

Jættestue med to kamre fra tragtbægerkulturen (3.300 f.Kr.)

Venster billede: Mod SV rest af kammer med 3 bæresten, 1 dæksten og 1 sidesten.
Højre billede: Kammer af 10 bæresten, 2 dæksten og 9 sidesten i gang.

K. Bahnsen fra Nationalmuseet skriver i 1883:
Ø for foregaaende. paa flad, men høitliggende Mark findes en lav Høi, 4-5 ' h, bevoxet
med Krat. Paa Midten ligger en Jættestue, c. 16' l. c. 7' br. med Retning Ø-V, dannet af 3
anselige Sidesten mod N, af 4 Sten mod S (2 paa hver Side af Indgangen); mod V er
Gravkammeret afsluttet med 2 Sidesten, der støde sammen i en Vinkel, mod Ø har
Afslutningen sandsynligvis været dannet paa samme maade, men her er den ene af
Endestenene borttaget. Jættestuen har været dækket af 3 Overliggere, af hvilke kun den
vestligste ligger paa sin oprindelige Plads, den midterste er sunket ned i Gravrummet og
den østligste er borttaget. Gravkammeret der, saavidt vides, aldrig har været undersøgt, er
fyldt med Jord indtil 2' fra Dækstenens Underflade. Indgangen, der er c. 10' l. 2 1/2' br. er
dækket af Jorden; de 3 Par Gangsten, der føre ind til Gravkammeret, rage kun nogle faa
Tommer op over Høiens Overflade. SV for Gangbygningen findes Rester af et andet
ødelagt Gravkammer, af hvilket kun 3 Sten i den østlige Ende staa paa deres Plads; i
Midten ligger en kløvet Overligger og 2 mindre Sten. (Pl.56)..
Tegning af Kunstner: Rondahl,E. 1883
T Mathiassen skriver i 1941:
Jættestue i Høj, 2 x 15m; Kamret 4,60 x 1,50 m, af 10 Bæresten og 2 Dæksten, hvoraf 1
nedskredet; Gang af 9 Bæresten. Sydøstlig i Højen Rester af et Kammer, 3 Bæresten, et
Stykke af en Dæksten og 1 Gangsten.
Tinglysning 1941
Over gangen til kamret mangler alle dæksten, men det giver et godt indtryk af selve
jættestuens opbygning. Ifølge lokale beboere har man før kunnet kravle ind i det store
kammer, indtil et stort træ skubbede dækstenen ned.

Tegninger fra Nationalmuseets besøg, øverst Svend Hansen 1985.

Nederst E. Rondahl 1883.

