Rishøj

Fredningsnummer 3326-34
Sognebeskrivelse 020610-05

Jættestue beliggende på en bakke ved Lavringe å ikke langt fra Bregnetved.
Jættestuen er 15 x 23 x 2 m og den har 3 jættestuekamre.

Kløveriller i en af stenene.

Rishøj ses vest for vejen fra Osted til Borup i en række af fortidsminder fra stenalderen.

Mergelgrav på
højens sydside

Rishøj tegnet af Nationalmuseets tegner E. Rondahl i 1883.

Skitse af E, Rondahl 1883

Skitse af A.P. Madsen 1896

Fra Sognebeskrivelsen:

K. Bahnson fra Nationalmuseet skriver i 1883:
Paa en Forhøining i den flade, høitliggende Mark ligger en Høi, 45' i N-S, 70' i Ø-V, med 3 ikke udgravede
Gangbygninger. Mod Ø er et mindre Stykke af Høiens Rand afskaaret; om Foden har der vistnok tidligere
været en Stenkreds, af hvilken 6 Sten i den sydlige Side, der rage nogle faa Tommer op over
Jordoverfladen, synes at være Levninger. Til den sydligste Gangbygning fører fra S en 19' l. Indgang,
som er dækket af Høien; i Overfladen ses 7 af Dækstenene; den nordligste staar paa Kant og er væltet
halvt ned i Gravkammeret. Selve Gravkammeret, der er 18 1/2' l i Ø-V er dækket af Jord indtil
Bærestenenes øverste Rand. Af disse ere 10 synlige i Jordoverfladen, dannende en Oval. Gravkammeret
er dækket af 3 Overliggere, af hvilke den midterste er løftet 1'6" i den nordlige Ende og hviler paa en
mindre Sten. - N for denne Gangbygning ligger en anden, ligeledes dækket af Jord indtil Bærestenenes
Overkant. Den 25' l Indgang fører fra NØ og er dækket af 7 Sten, der ere synlige i Jordoverfladen.
Gravkammeret er ovalt, 24 1/2' i N-S, og dækket af 3 Overliggere, af hvilke de to ere gledne ud af deres
Leie; 9 af Bærestenene ere synlige i Overfladen af Høien.- Den 3die Gangbygning ligger Ø for den
førstnævnte og bestaar af 7 Sidesten, der ligesom de foregaaende danne en Oval, 15 1/2' l, med Retning
N-S. Dækstenen over den nordlige Del er borttaget og den Sten, der har dækket Midten af
Gravkammeret er kløvet. Af Indgangen, der vender imod Ø, er det yderste Par Gangsten borttaget; den
er dækket af 4 Overliggere (Pl.60-61).

M.B. Mackeprang skriver i 1942:
"Rishøj". Høj Diam. 15 (NS)-23(ØV) m. omsluttende 3 ikke udgravede Gangbygninger. Den sydligste har
en ca. 6 m l Gang hvori 7 Dæksten er synlige. Det ovale Kammer er godt 6 m l med 10 synlige Bæresten
og 3 Overliggere. Den tilstødende Gangbygning mod N har en ca. 8 m l Gang dækket af 7 Sten, og et
ovalt ca. 8 m l Kammer med 3 Dæksten; 9 af Bærestenene er synlige. I den tredje Gangbygning, Ø for
førstnævnte, er Gangen dækket af 4 Overliggere, og det ca. 5 m lange Kammer dannet af 4 Sidesten.
Bev. med Græs og Tjørnekrat.

Tinglysning 1942.

