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Den eksisterende gamle trappe i nordhøjen under indmåling med GPS d. 20. maj 2014. 

Set fra syd! 
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Tegningsmateriale: 

 

Der er til sagen tilknyttet en med GPS indmålt plan over Nordhøjen og de to trappeforløb. 

 

 

--- 

 

Denne rapport omhandler det restaureringsarbejde, der blev udført ved trappen i Nordhøjen i sommeren 

2014. 
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1. Indledning. 

I hver af de to store Jellinghøje er etableret trapper, som fører publikum op til højenes toppe, hvorfra der er 

en fantastisk udsigt over hele Jellingkomplekset og store dele af Jelling By og omegn! 

På nordhøjen findes eet trappeforløb, mens sydhøjen har to. 

 

 
 
Øverst nuværende situation med de to høje med kirken i midten på luftfotoet fra 2008. © GST. 

Trappeforløbene (og slidforhold) ses tydeligt på de to høje.  

Det nu restaurerede trappeforløb ses gående mod syd fra den gule prik på Nordhøjen ned mod kirken. 

Og herunder Nordhøjen markeret med gul prik på udsnit af det Lave Målebordsblad som baggrund © GST. 
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Hvornår trapperne er etableret i de respektive høje med granittrin står lidt hen i det uvisse, men ud fra de 

oplysninger og informationer vi fik indhentet, er vi efterhånden kommet frem til, at det er meget sandsynligt, 

at trapperne af granit er anlagt indenfor perioden 1910-1920 – men givetvis har haft ældre forgængere.  

Under alle omstændigheder fremgår det af ældre postkort m.v., at der er trapper flere steder på højene i 

begyndelsen af 1900-tallet. 

Iøvrigt er der sandsynligvis en sammenhæng mellem trapper og flagstænger, hvor sidstnævnte ihvertfald 

også er tilstede på højene så tidligt som på Kornerups tegninger fra sommeren 1861. 

 

 
 

To eksempler på gamle postkort med Nordhøjen som motiv! 

Øverst højen set fra vest (trappeområdet til højre i billedet) – og herunder set fra syd! 

Bemærk hvor ringe trappen ser ud - og læg i øvrigt mærke til de andre ”slidspor” på højen i dette område!! 
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Man kan jo ikke afvise, at trinnene er omlagt en eller flere gange i tidens løb, men under alle 

omstændigheder har de ikke været flyttet eller oprettet i rigtig mange år. Og som det ses på postkortene på 

forrige side og tegningen herunder, har selve trappens placering og forløb på Nordhøjen nok ikke været 

ændret stort i mere end 150 år! 

Personligt har jeg dog en ide om, at trappen, der ses på de to postkort ikke er opbygget med granittrin, men 

derimod er disses mere ”primitive” forgængere fra før og omkring århundredskiftet, der så senere er blevet 

forbedret og forstærket med trin af granit. 

 

Højenes historik er som bekendt meget spændende og særdeles omfattende, og hvad angår Nordhøjen er 

undersøgelserne i 1820 og 1861 markante holdepunkter. Især ved Frederik d. VII’s arkæologiske udgravning 

i 1861, hvor minørkorpset etablerede skakter ind til resterne af det træsatte vikingetidige gravkammer i 

Nordhøjen, bliver der foretaget store indgreb i højen. 

Herunder ses det igangværende arbejde ved Nordhøjen i sommeren 1861, hvor skakten ind til kammeret er 

etableret og de fine indfatninger og træpaneler med runeindskrifter i siderne er monteret ved indgangspartiet! 

Herfra var det på dette tidspunkt tanken, at besøgende skulle ledes ind i det restaurerede trækammer i højens 

indre!  

 

 
På Kornerups tegning dateret August 1861 skimtes øverst til højre et ”trappeforløb”  

- gående op til flagstangen på toppen! 

Dvs. lidt øst for det i forbindelse med 1861 undersøgelsen indgravede skaktparti! 

Reelt på samme sted som den var placeret frem til dette arbejde i sommeren 2014. 
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I sommeren 2011 blev det forreste (sydlige) parti af skakten i Nordhøjen fra 1861 genåbnet for bl.a. at få 

udtaget botaniske prøver samt at få et indblik i højens opbygning og de underliggende jordbundsforhold. 

Dette gav da også fine resultater, men i denne sammenhæng er det ret vigtigt at påpege, at undersøgelsen i 

2011 også dokumenterede, at der lå meget ophobet affald på højens sydside, der derfor følgelig oprindeligt 

har været meget mere cirkulær, end man umiddelbart får indtryk af i dag! 

Via ældre skitser, tegninger etc. (og mundtlige oplysninger fra arkæologer ved Vejle Museum) fremgår det, 

at området ved trappens nederste parti – og i øvrigt hele Nordhøjens sydlige del - desuden også i ”nyere tid” 

har været ”forsynet” med stengærder, træhegn, diverse stenophobninger m.m., samt jord- og byggeaffald, der 

muligvis kommer fra kirken (jvf. f.eks. også det gamle postkort på forrige side). 

Dette var væsentlige faktorer for os, da vi påtænkte at frigrave og optage de eksisterende 50 granittrin, og 

gerne ville vide, hvad der måtte være under dem. 

 

 
Det sydvestlige parti af Nordhøjen i sommeren 2014. 

Ved trappeforløbet ses vores lille gravemaskine i gang med arbejdet ved trappen. 

Omtrent i området ved det lille træ og markeringspinden ved højfoden var indgangspartiet og skakten i 1861. 

(Jvf. billedet forrige side). 

Bemærk endvidere, at der helt tydeligt stadig ligger en bunke ”affald” umiddelbart øst for trappen, der helt 

klart skæmmer højperiferien og giver et forkert billede af højfoden i dette område.
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2. Årsag til restaureringsarbejdet på lokaliteten. 

 

I sydhøjen er trappen, der består af 51 granittrin etableret i Sydhøjens nordside, nærmest vinkelret på Jelling 

Kirke – dog med en lille forskydning mod vest. Desuden findes mod sydvest et andet kortere trappeforløb i 

højen ved de store nu fredede træer. (Se luftfoto side 3). 

I øvrigt har sydhøjen markante sætningsskader i dette område efter de omfattende undersøgelser i 1940-erne. 

 

 
Jelling Kirke set fra Sydhøjens top. 

Nordhøjen ligger på kirkens modstående side. 

Bag den østlige del af kirkens skib skimtes flagstangen på toppen af nordhøjen. 

 

Den nordlige trappe i sydhøjen, der som allerede nævnt består af 51 trin, er stadig nogenlunde ensartet at 

færdes på. Hermed menes, at trinnene, der ligeledes er af granit, ligger tilnærmelsesvis ensartet og vandret. 

Og desuden er selve de enkelte trin knap så glatslidte som tilfældet var ved trappen i Nordhøjen, som denne 

lille rapport skal beskæftige sig med! 

Menighedsrådet ville også gerne have restaureret dette trappeforløb i Sydhøjen, men det blev besluttet at 

foretage dette arbejde på et senere tidspunkt.  

- Og i øvrigt burde de nævnte kraftige store sætningsskader på Sydhøjen også udbedres ved samme 

arbejdsgang! 
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I Nordhøjen er trappen med dens i alt 50 granittrin placeret i højens sydlige side, hvor den som gennemgået 

fører fra højtoppen ned mod kirkens apsis i en lige linie. 

Her var trappeforholdende meget ringe, idet selve trinnene ved Nordhøjens trappe lå særdeles uens og 

desuden var de meget ”kedelige” og glatte at færdes på ved selv lidt fugtige eller fedtede vejrforhold – vel at 

mærke selv for besøgende med god fysik og mobilitet. Flere besøgende gæster var således faldet på trappen 

pga. disse forhold, og havde slået sig på de hårde granittrin! Og bare i den korte tid vi var på stedet var flere 

både yngre og ældre gæster ved at glide på trinnene! 

Sådanne adgangsforhold medfører, at der ganske automatisk opstår stier og ”veksler” og dermed 

nedslidninger på ikke autoriserede adgangsveje, idet det besøgene publikum så søger op på højen på 

selvvalgte partier! 

(Jvf. iøvrigt i denne forbindelse slidskaderne på det gamle postkort nederst på side 4). 

Og det skal her tilføjes, at et meget stort antal gæster hvert år besøger Jelling og de smukke og monumentale 

mindesmærker! 

- 

Dette var således årsagen til at trappen i Nordhøjen var kommet på vores arbejdsplan for 2014. 

Arbejdet skyldtes således primært et ønske fra Kirkens Menighedsråd om at forbedre de meget farlige 

trappeforhold på nordhøjen. Det indledende samarbejde blev foretaget mellem konsulenterne Jørgen 

Westphal og Torben Dehn i Kulturstyrelsen samt Menighedsrådsformad Gunni Højvang, hvor sidstnævnte 

desuden var vores kontaktperson på stedet. 

 

  
Trappen i Nordhøjen set fra lidt forskellige vinkler fra højtoppen (mod syd). 

Man fornemmer måske hvor blankslidte trinnene er, og hvor uens de ligger.  

(Se også billedet side 1 og næste side).
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Arbejdet indledes med, at den eksisterende trappe opmåles med GPS d. 20. maj 2014. 

FM-stenen, der ses lidt ovenfor højfoden til venstre for trinnene, blev opsat i 1915 tættere ved 

højfoden, men blev flyttet lidt op ad højsiden til sin nuværende position i 1930. 
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3. Deltagere. 

I forbindelse med arbejdet på lokaliteten deltog restaureringsspecialist Jacob Noe Bovin fra firmaet Morsø 

Skov og Naturservice, Møn og en medarbejder fra dette firma som maskinfører – samt restaureringsarkæolog 

og museumsinspektør Henrik Høier fra Museum Sydøstdanmark, Køge afd. 

Vi havde undervejs besøg af en del lokalhistorisk interesserede, journalister fra Vejle Amts Folkeblad samt 

rigtig mange både danske og udenlandske besøgende, især fordi en del af arbejdsforløbet foregik i 

sommerferieperioden. 

Desuden havde vi et fint samarbejde med bl.a. arkæologerne Charlotta Lindblom fra VejleMuseerne og 

Mads Holst fra Aarhus Universitet, der begge har arbejdet meget med de enestående monumenter og det 

såkaldte Jelling-projekt m.v. 

 

 

4. Restaureringsarbejdet. 

 

Selve de 50 trin som trappen i Nordhøjen bestod af var som nævnt meget slidte og særdeles glatte at færdes 

på! Situationen blev ikke bedre af, at trinnene lå meget uens med vidt forskellige hældningsgrader og – 

vinkler. 

Opgaven gik ud på at nedtage de 50 granittrin, nummerere dem med kridt og derefter få dem kørt til en 

stenhugger til stokhugning i Give - og derefter genetablere trappen. 

Det var imidlertid ikke en helt let opgave, idet trinnene, der var omkring 100cm brede, var ret tunge og svære 

at håndtere. Vi havde til opgaven monteret en fin lille skovklo på den lille tre tons gravemaskine på bælter, 

hvormed stenene forsigtigt kunne opløftes, når først vi havde frigjort og løsnet dem med håndkraft. 

Trinnene var heldigvis anlagt i ren muld, hvilket også forklarer de mange og stedvis ret voldsomme 

sætninger. 

 

  
Trappetrinnene frilægges og nedtages.
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Arbejdsbilleder fra arbejdet med nedtagningen af de 50 granittrin.
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Herefter oprensede vi den løse jord under trinnene og var særdeles påpasselige med ikke at komme ned i fast 

original højoverflade, og arbejdede derfor kun i de recente jordlag i ”skakten” under trinnene, der jo er 

etableret i forbindelse med etableringen og mulige reparationer af den eksisterende trappe. 

 

  
Den oprensede skakt under trinnene. Vi tænkte først at stenen i bunden ved højfoden var af arkæologisk 

interesse, men arkæologerne fra VejleMuseerne, der inspicerede skakten, informerede os om, at der her har 

ligget bunker af sten og diverse affald i nyere tid op til det gamle stengærde på dette sted.  

Mundtlig meddelelse fra Mads Holst. (Jvf. oplysningerne i afsnit 1). 

 

Da renden var færdigoprenset satte jeg en markeringspind ved højfoden i rendens vestlige side, der kan 

skimtes på billedet til højre umiddelbart herover. Herfra trak jeg et målebånd op gennem renden, der er 

21,70m lang. 

Derefter lavede jeg en skitsetegning i 1:20 med diverse oplysninger omkring renden og dens dybde m. v. - 

dateret H. H. d. 10 & 11/6 2014. 

Følgende er noteret på denne: 

Mulden under og omkring de optagne sten består af brun sandet løs muld. Under trinnene ligger mange 

større og mindre sten, kløvede granitstykker og andet ”stenaffald” – anvendt som trappens fundering.  

Bortset fra dette er trappen anlagt direkte i mulden i højsiden. Dvs. ingen anvendelse af grus, skærver, 

cement eller tilsvarende.  

Vi har gravet ca. 50-60cm ned i muldlaget stort set hele vejen op. Øverst dog lidt dybere, hvor der findes et 

meget tykt muldlag. 

Muldlaget under trinnene er fyldt med røde teglfragmenter – både fra mursten og tagtegl. Desuden er der 

mange recente glasskår i mulden! – (mest grønne flaskeskår) – Anlæggelsestidspunkt? 

D. 10/6 gravede vi ned til et niveau, hvor en mere gullig ”oprindelig”? højoverflade kunne skimtes et par 

steder. Vi gravede ikke ned i dette lag, men afrensede blot fladen og profilerne med håndværktøj. 

Nederst i højperiferien ses en større sten (randsten?) siddende i det gulbrune mere faste lag. Her på højens 

sydside og lidt i østlig retning skulle dog have ligget en del affald tidligere – og højsiden er desuden stadig 

helt ”bulet” på dette sted. (Dette område burde afrenses og den recente jord og affald fjernes)! 

F.M. stenen står og hælder, og Torben Dehn gav d. 11/6 mundtlig tilladelse til, at vi godt må rette den op.
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Til venstre muldlaget ved 15m mærket. Her sidder skår af grøn flaskebund dybt i laget. 

Til højre den afrensede grøft set fra toppen af Nordhøjen. Manillamærket til højre i væggen er 19m mærket. 

 

Ved planlægningen af arbejdet var det blevet besluttet at flytte trappen lidt mod vest til en placering, hvor 

den blev placeret i midteraksen i den nye store skibssætningsmarkering. Derfor indmålte vi indledningsvis 

den sydlige hvide gavlsten/flise i skibssætningen samt den akse, der er markeret med en rille øverst i 

montren til den store runesten. Og påtænkte derefter at have denne akse som midtpunkt i trappetrinnene. 

Imidlertid blev vi efterfølgende gjort opmærksomme på en vis usikkerhed i målene på den markerede 

skibssætning, og blev opfordret til i stedet at bruge linien mellem de to flagstænger på højenes toppe! 

Der er dog meget lidt afvigelse mellem disse to linier eller akser, og den flugt vi afsatte som en flugt mellem 

flagstængerne er den venstre (vestlige) side af trinnene i den nye trappe – set fra syd. Den med GPS indmålte 

akse er derimod ca. midt i trinnene. 

Hvis man ser på den indmålte plan med de to trappeforløb fremgår det, at forløbene tilspidser mod nord og 

afstanden er bredest mod syd (ca. 6–7m.). 

 

Ved den afsatte linie afgravedes derefter så en skakt til den nye trappe. 

Som ved den eksisterende trappe har jeg noteret lidt oplysninger ved den nye placering: 

Den idag (d. 7/7 - 14) gravede rende er 21,80m lang – målt fra den udsatte målepind i højfoden. 

Der ses i renden kun løs frisk muld iblandet en del teglfragmenter – mest i muldlagets nedre halvdel. 

Ved grøftens vestlige profilvæg ses fra 7,3 til 12,5 på målebåndet en tydelig lerblandet væg/fyld. Her mest 

leret og lys i den nederste halvdel (leret = lysebrun sandet ler). Men dette fænomen/ler ses ikke i grøftens 

østlige modstående væg! 

Den øvrige muld i væggene består af brun løs og sandet muld. Dybden af grøften er noteret ved hver hele 

meter og varierer fra 32 til 65cm op gennem skakten. 

Ved rendens sydlige del ses ved højfoden en større og dybereliggende sten – som ved den første grøft. Denne 

har formodentlig tilknytning til gærdet/affaldet som tidligere omtalt ved grøft 1. 

 

De nedtagne trin var efter et par uger hos stenhuggeren klar til afhentning. I stedet for stokhugning blev 

stenene jetbrændt, da denne behandling var mere velegnet til dette formål. Udover selve fladen på trinnene 

havde vi aftalt med stenhuggeren, at han tilsvarende behandlede den pæneste facade på de enkelte trin – altså 

den forside man nu ser på det enkelte trin, når man går op ad trappen. 

Resultatet var rigtigt flot, og stenene var nu langt mere ru og skridsikre, og havde desuden via behandlingen 

fået en fin lidt lysere farve. 
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Trappen genopsættes med de behandlede trin i det nye forløb. 

Bunden udlignes med lidt 0,8 grus og stenene sættes herover i jordfugtig beton med støbenet i, så 

funderingen nu er ganske anderledes stærk og fast end tidligere! 
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En lille spændende afsluttende detalje ved trappeområdet er de to mortersten, der stod ved hver side af 

trappen. 

Få besøgende har i virkeligheden nok bemærket dem, idet de stod delvist skjult og tilvokset på dette sted. 

Ikke desto mindre fortæller de to sten en ualmindelig spændende arkæologisk historie! 

De er nemlig to af fire sådanne fundne mortersten, der fremkom i stenpakningen omkring det træbyggede 

kammer i højen ved 1861 undersøgelsen! 

Mortersten af denne type er en ledeform for ældre romersk jernalder, og må således komme fra en 

jernalderboplads i det område, hvor man har indsamlet stenene til pakningen! 

Ifølge protokollen er en tredje sten på Nationalmuseet, mens skæbnen for den fjerde er lidt mere uvis. 

Som noget af det første fjernede vi derfor disse to sten og lagde dem lidt til side, da vi arbejdede ved trappen. 

Da det nye trappeforløb var færdigt, blev stenene selvfølgelig ikke fjernet men genplaceret ved trappens fod! 

 

  
De to spændende mortersten ved trappens nederste trin skimtes her på billedet til venstre inde i vegetationen. 

Og til højre ses de to sten optaget og lagt til side til venstre for trappen. 

På billedet herunder ses den største af morterstenene. - ”Fundene” der ligger på stenen er eksempler på den 

type ”arkæologisk fundmateriale”, der fremkom i muldlaget under den nedtagne trappe!  

 

 
 

Næstved i januar 2015. 

Henrik Høier. 


