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Istandsættelsesrapport	  
	  

Fredningsnr.	  	  3424:19	   Dysse	   	   	   	   KNV00075	  

Ejer:	  Niels	  Dyhr	  Jensen,	  Tygestyrupvej	  11,	  Hellestrup,	  Kr.	  Flinterup,	  4180,	  Sorø.	  

	  

Dyssen	  ved	  afslutningsarbejdet	  

Dyssen	  blev	  fredet	  i	  1882.	  I	  1983	  modtog	  daværende	  ejer	  besked	  om,	  at	  undlade	  at	  henlægge	  
marksten	  på	  dyssen.	  
Den	  23.	  november	  2011	  foretog	  det	  arkæologiske	  tilsynsmuseum,	  Roskilde	  Museum,	  periodisk	  
tilsyn	  med	  den	  fredede	  dysse.	  Det	  konstateredes,	  at	  der	  kort	  tid	  forinden	  var	  deponeret	  bunker	  af	  
marksten	  på	  fortidsmindet.	  Den	  11.	  marts	  2013	  besigtigedes	  den	  fredede	  dysse,	  denne	  gang	  af	  
Kulturstyrelsen.	  Man	  anslog	  at	  der	  nyligt	  var	  tilført	  ca.	  30	  tons	  marksten.	  Det	  er	  således	  ved	  
besigtigelserne	  konstateret,	  at	  dyssens	  tilstand	  var	  ændret	  og	  beskadiget	  som	  følge	  af	  deponering	  
af	  nyligt	  tilførte	  marksten	  og	  andet	  materiale,	  uden	  dispensation	  fra	  Kulturstyrelsen.	  Der	  var	  
således	  tale	  om	  et	  ulovligt	  forhold	  efter	  museumslovens	  §	  29	  o,	  stk.	  4.	  Det	  er	  den	  til	  enhver	  tid	  
værende	  ejer	  eller	  bruger	  af	  fortidsmindet,	  der	  skal	  lovliggøre	  et	  ulovligt	  forhold,	  jf.	  §	  29	  p,	  stk.1.	  
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Den	  22.	  april	  2014	  stadfæstede	  Natur-‐	  og	  Miljøklagenævnet	  Kulturstyrelsens	  påbud	  af	  den	  21.	  
januar	  2014,	  om	  retablering	  af	  dyssen.	  	  
Kulturstyrelsen	  sendte	  den	  30.	  oktober	  2013	  et	  varsel	  om	  påbud	  vedrørende	  forholdene	  ved	  det	  
fredede	  fortidsminde,	  ud	  fra	  en	  nøje	  dokumentation	  og	  beskrivelse	  af	  skadernes	  omfang.	  Den	  21.	  
januar	  2014	  meddeltes	  påbud	  om	  retablering.	  Kulturstyrelsen	  vurderede,	  at	  der	  i	  forbindelse	  med	  
lovliggørelse	  af	  forholdene	  krævedes	  arkæologisk,	  fagligt	  personale	  til	  at	  foretage	  
udbedringsarbejdet.	  Dette	  arbejde	  vil	  ske	  for	  ejers	  regning.	  Arbejdet	  vil	  blive	  udført	  af	  Museum	  
Sydøstdanmark.	  Kulturstyrelsen	  har	  i	  afgørelsen	  meddelt,	  at	  ejer	  selv	  kan	  bidrage	  ved	  
retableringsarbejdet.	  
	  

	  	   	  

Dyssens	  udseende	  ved	  arbejdets	  opstart,	  efter	  kratrydningen.	  

	  	   	  

Under	  arbejdets	  udførsel	  med	  maskine	  
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Re-‐etableringen	  
Arbejdet	  udførtes	  for	  Museum	  Sydøstdanmark,	  i	  dagene	  15.	  august	  til	  den	  19.	  august	  2014,	  af	  
ledende	  arkæolog	  Svend	  Illum	  Hansen	  og	  restaureringsekspert	  Jacob	  Noe	  Bovin,	  samt	  
medhjælper.	  Ejer	  af	  fortidsmindet,	  Niels	  Dyhr	  Jensen,	  påtog	  sig	  at	  sørge	  for	  at	  bortkøre	  de	  
fjernede	  stenbunker	  og	  andet	  affald	  fra	  dyssen,	  som	  i	  forbindelse	  med	  re-‐etableringsarbejdet	  blev	  
henlagt	  på	  marken.	  
Fortidsmindet	  blev	  dokumenteret	  ved	  foto	  og	  GPS	  opmåling.	  Den	  afskårne	  vegetation,	  samt	  løst	  
liggende	  marksten	  på	  dyssen	  blev	  fjernet.	  Et	  tykt	  lag	  af	  flint	  blev	  efterladt	  på	  højoverfladen,	  da	  det	  
ikke	  med	  sikkerhed	  kunne	  fastslås	  om	  disse	  stammer	  fra	  dele	  af	  den	  originale	  højfyld,	  eller	  om	  det	  
er	  sten	  fra	  den	  omgivende	  mark	  som	  er	  henlagt	  på	  dyssen	  for	  adskillige	  menneskealdre	  siden.	  
Denne	  overfladepakning	  blev	  tildækket	  med	  et	  tyndt	  lag	  muld	  hentet	  umiddelbart	  uden	  for	  
højfoden.	  
Der	  blev	  ikke	  erkendt	  sikre	  bevarede	  randsten	  omkring	  højfoden.	  De	  kan	  imidlertid	  være	  dækket	  
af	  højfyld.	  Dyssens	  form	  er	  rund-‐oval	  ca.	  22x16m,	  orienteret	  nord-‐syd.	  I	  midten	  af	  højen	  findes	  et	  
velbevaret	  dyssekammer,	  orienteret	  NV-‐SØ,	  sat	  af	  to	  store,	  svagt	  indad	  hældende	  sidesten	  og	  to	  
smalle	  gavlsten,	  som	  er	  ca.	  ½	  meter	  lavere	  end	  sidestenene.	  Gavlstenen	  imod	  syd	  er	  antagelig	  
indgangsstenen.	  Kammeret	  er	  uden	  dæksten.	  Sidestenen	  imod	  SV	  bærer	  præg	  af	  sprængning,	  
ligesom	  indgangsstenen	  er	  delvis	  sprængt	  for	  oven.	  	  
Kammeret	  var	  opfyldt	  af	  marksten	  og	  andet	  affald	  henkastet	  i	  nyere	  tid,	  hvilket	  påvistes	  ved	  en	  
plastiksæk	  samt	  glaskår.	  Under	  dette	  lag	  af	  nyere	  affald	  fandtes	  sprængte	  stykker	  af	  dækstenen,	  
som	  bestod	  af	  en	  tung	  diabas	  af	  sortblå	  farve.	  Her	  lå	  også	  sprængstykker	  fra	  sidestenen	  og	  
gavlstenen.	  Dette	  stenmateriale	  blev	  frasorteret,	  hvorefter	  der	  oprensedes	  til	  uforstyrret	  bundlag,	  
som	  bestod	  af	  gult	  undergrundsler.	  Der	  var	  intet	  bevaret	  af	  det	  oprindelige	  gulv	  i	  kammeret.	  	  
Ved	  gulvet	  er	  kammerets	  hjørner	  udfyldt	  med	  omhyggeligt	  placerede	  sålsten,	  ligesom	  der	  ved	  
sidestenenes	  fod	  sidder	  indkilede	  paksten,	  for	  at	  stabilisere	  disse.	  Kammerets	  oprindelige	  højde	  er	  
ca.	  1,40	  m.	  målt	  i	  forhold	  til	  sidesten	  og	  gulvniveau.	  Ved	  gulvniveau	  måler	  kammeret	  1,80x1,20m	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	   	  
Dyssekammeret	  under	  oprensningen	  
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Det	  oprensede	  dyssekammer	  

	  	  	   	  

Indgangsstenen	  med	  sålsten	  ved	  bunden.	  Sprængte	  stykker	  dæksten	  lægges	  tilbage	  i	  kammeret.	  

Ved	  re-‐etableringen	  blev	  de	  sprængte	  stykker	  af	  dækstenen	  og	  sidestenen	  lagt	  ned	  i	  det	  
oprensede	  kammer,	  dette	  for	  at	  bevare	  disse	  dele,	  samt	  som	  et	  beskyttende	  lag	  i	  bunden	  af	  
dyssekammeret.	  
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Afsluttende	  re-‐etablering	  af	  dyssen.	  

Efter	  rydningen	  af	  dyssehøjen	  bevaredes	  et	  gammelt	  æbletræ,	  samt	  en	  tjørn.	  Overfladen	  blev	  
reguleret	  med	  maskine	  og	  håndkraft	  og	  tilslut	  tilsået	  med	  græsfrø.	  De	  fjernede	  stenbunker	  fra	  
dyssen	  blev	  henlagt	  på	  marken,	  hvor	  ejeren	  selv	  ville	  stå	  for	  at	  køre	  dette	  bort.	  
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Svend	  Illum	  Hansen,	  september	  2014.	  
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