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Jættestuen
Forhistorie
I foråret 2008 blev jættestuen ved
Svebølle undersøgt og istandsat
af Nationalmuseet og
kulturarvsstyrelsen. Jættestuen
blev restaureret første gang
allerede i 1899, men var med
tiden alligevel forfaldet i en grad,
som havde gjort den farlig for
publikum. Det skyldes blandt
andet, at man i 1899 havde
afstivet jættestuen med beslag af
smedejern, som efterhånden var ved at ruste bort.Det første
vi hører til jættestuen, er da en skolelærer fra egnen, Ludvig
Zinck, undersøger den i 1885. Zinck var en dygtig og meget
aktiv amatørarkæolog, som udgravede et stort antal
jættestuer og gravhøje i 1800-tallets sidste halvdel.
Heldigvis for os arbejdede Zinck sammen med
Nationalmuseet og registrede sine iagttagelser ved hjælp
af tegninger og beskrivelser med en grundighed, som
næsten var på niveau med datidens pro-fessionelle
arkæologer. Zinck's grundplan af jættestuen og en række
tegninger af nogle af de lerkar, han fandt.
Lerkarrene opbevares nu på Nationalmuseets magasin. De
er ikke helt så flotte, som tegningerne ellers antyder.
Lerkarrene blev ikke fundet hele, men i mange skår.

Pakninger bag bærestenene
Allerede ved Zinck's undersøgelse
i 1885 hældte nogle af gangens
bæresten kraftigt indad. Ved
restaure-ringen i 1899 blev dette
problem midlertidigt løst ved at
opsætte et beslag og en låge af
smedejern. Beslaget og lågen var
dog ved at ruste bort, og de
hældende bæresten gjorde
gangen vanskelig at passere.
Derfor blev det besluttet at lave en
mere gennemgribende reparation, hvor de hældende
bæresten blev rettet op i deres oprindelige position. På
billedet til højre kikker man ovenfra ned i gangen, efter at en
dæksten er løftet af.

Offentlig adgang
I forbindelse med restaurerings- og undersøgelsesarbejdet
laver vi ofte en lille arbejdsmodel, som skal illustrere den
opfattelse vi har af, hvordan anlægget blev bygget og
oprindeligt har set ud. Modellen er også til stor glæde for de
mange besøgende, som får lettere ved at forstå jættestuens
komplicerede opbygning. I baggrunden ses det
færdigrestaurede anlæg. Der er offentlig adgang til
jættestuen via gangstier fra de nærliggende småveje
Svinghulen og Saltoftevænge, som ligger umiddelbart syd
for Svebølle.
(Drej ind ved Produktionsskolen og fortsæt til vejen ender –
Gå det sidste stykke ad græsvejen)
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