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Tegningsmateriale: 
 
Der foreligger i sagen een A-3 tegning på vandfast tegnefolie indeholdende en grundplan og en 
opstalttegning af dyssens udseende ved opstartstidspunktet. 
Desuden findes på tegningen en tegning af profilet under/foran tærskelstenen (sten 1). 
 
Tegningen, der er i størrelsesforholdet 1:20, er udført af Henrik Høier d. 22/8 og de følgende dage. 
 
Bagerst i rapporten er af sikkerhedshensyn renskrevet de skriftlige detaljer, vigtige informationer, notater og 
beskrivelser der er anført på tegningen. 

 

--- 

 

Denne rapport omhandler det undersøgelses- og restaureringsarbejde, der blev udført ved lokaliteten i 
august og september måned 2013. 
 

 

Arbejdet blev under ledelse af undertegnede udført af: 
 
Restaureringsenheden. 
Museum Sydøstdanmark. 
Slotsruinen 1. 
4760 Vordingborg. 
www.museerne.dk 
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1. Indledning. 

Vollerupdyssen er beliggende på åben dyrket mark knap 500 meter øst for Fanefjord Kirke på vestmøn. 
Der var denne sommer raps på marken, som vi afventede høstarbejdet med, inden vi gik i gang med 
restaureringsarbejdet på lokaliteten. Efter rapsen var høstet ca. midt i august måned 2013, var der særdeles gode 
adgangsforhold på den tørre og faste stubmark. 
Skønt området ikke er specielt højt eller markant kuperet, er der dog fra dyssens beliggenhed på en lokal højderyg en 
temmelig god udsigt over de omgivende arealer! 
Mod vest ses Fanefjord Kirke i en afstand af knap 500 meter, og mod sydvest er der fri udsigt til et andet særdeles fint 
neolitisk anlæg, nemlig ”Grønjægers Høj” der også ofte ses omtalt under navnet ”Grønsalen” eller ”Fanes Sal”. 
Grønsalen er en smuk langdysse på 102,5 meter i længden og godt 11 meter i bredden, der indeholder i alt 3 
stenbyggede kamre. Langdyssen har bevaret 134 randsten, der alle må siges at være af ”pæn” størrelse! I øvrigt har de 
to anlæg fortløbende fredningsnumre idet Grønsalen har frednings nummer 4328:4. 
Afstanden mellem Vollerupdyssen og Grønsalen er målt i lige linie ca. 680 meter. 
 

 
Vollerupdyssens placering angivet med gul prik omtrent midt i kortudsnittet. © KMS. 
 
Vollerupdyssen er i ”Fund & Fortidsminder” beskrevet som et dyssekammer bestående af tre store bæresten, en 
tærskelsten samt en stor overligger, og anlæggets højde er opgivet til to meter. 
 
- Af selve højlegemet er ikke stort tilbage og randstenene er så vidt vides fjernet engang i 1800-tallet. 
 
I de ældre optegnelser (1880) beskrives kammeret som: 
”Rektangulært Gravkammer med Dæksten 6'11" langt. 
 I SSØ-NNV. 2'10"- 3'5" bredt indvendigt og 3'10" højt. 
 Endestenen mod SSØ er 1'6" lavere end de andre Sidestene i Kammeret og smallere end disse.  
- Kammeret er nu fritstaaende, men har tidligere ligget i en Langdysse (?) med 5' høje Randstene.  
Der skal have været 18' fra Kammeret til de tre Sider, mindre mod S.Ø. 
- I Kammeret skal være fundet et meget langt Flintspyd foruden Menneskeknokler. Brændte Ben fandtes ved den 
omgivende Højs Rydning”. 
 
Endvidere skulle foreligge Herredstegninger af dyssen fra både A. P. Madsen & J. Kornerup dateret henholdsvis 1880 
og 1882.
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2. Årsag til restaureringsarbejdet på lokaliteten. 

Dyssekammeret var med på arbejdsprogrammet 2013 fordi kammeret indenfor de seneste par år har ændret sig radikalt. 
Ændringer der sandsynligvis primært er forårsaget af naturlige forhold som kraftig vegetation samt dyreaktivitet. 
 
OBS.  
Jvf. tegning 1 og de derpå angivne forhold og stennumre for bedre forståelse af de nedenfor omtalte detaljer ved 
dyssekammeret.  
 
 
Tilstandsændring: 
 
Ændringerne eller skaderne på dyssekammeret var forårsaget af ”underminering” eller destabilisering af især 
kammerets store østlige bæresten, hvis basis/fundering var skredet mod øst. Herved var stenens øvre parti skredet mod 
vest (ind over kammeret), hvorved den meget store og flotte dæksten havde mistet kontakten med den vestlige bæresten 
(sten 2) og var gledet i østlig retning, hvor den nu hvilede/aflejrede på to punkter på bagsiden af sten 5 – samt på et par 
døde træstød, hvorfra dækstenen givetvis ville fortsætte sin bane, når stødene rådnede og mistede deres ”støtteevne”! 
Den store dæksten lå således og trykkede på bagsiden af sten 5, der pga. dette store tryk var gledet på indersiden af 
gavlstenen (sten 4) og derved lå med et samlet set voldsomt sidetryk på den betydeligt mindre og langt mere skrøbelige 
og fine kantede tærskelsten (sten 1), der i øvrigt har et lidt kedeligt brud i det øvre sydvestlige hjørne. (Jvf. billeder side 
9). 
Præcis hvornår dette ”kollaps” af kammeret er startet er lidt uvist, men det er i hvert fald blevet kraftigt forværret 
igennem årene 2012 og 2013. 
 
Desuden var dyssekammeret kraftigt tilvokset og fuldstændig umulig at danne sig et overblik over for besøgende på 
stedet. 
Herunder er indsat lidt arbejdsfotos taget ved arbejdets opstart d. 22. august 2013, der giver et indtryk af situationen på 
lokaliteten på dette tidspunkt. 
 

 
Dyssekammeret set fra nord.
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Øverst dyssekammeret set fra syd og herunder set fra vest. 
 

 
 

 
 

Kammerets sydvestlige hjørne hvor fredningsstenen nu fandtes placeret meget tæt ved bæresten 2! 
Til højre for sten 2 skimtes hjørnet af tærskelstenen (sten 1) under hyldetræet.



Frednings nr. 4328:3.  

Vollerupdyssen - Møn. 

6 

 

 
3. Deltagere. 
 
I forbindelse med arbejdet ved dyssen deltog restaureringsspecialist Jacob Noe Bovin fra firmaet Morsø Skov og 
Naturservice, Møn – samt restaureringsarkæolog Henrik Høier fra Museum Sydøstdanmark. 
Vi havde ved arbejdets udførelse besøg af bl.a. lodsejer Bjarne Jensen og frue samt flere lokale interesserede. 
Ved tilbagelægningen af dækstenen d. 12. september havde vi besøg af Ole Holbøll og en maskinfører fra 
Entreprenørfirmaet C. Holbøll & Sønner. 
 
Tirsdag d. 27/8 havde vi om formiddagen besøg af Kulturminister Marianne Jelved samt departementschefer og 
kontorchefer fra henholdsvis Kulturministeriet og Kulturstyrelsen, der gerne ville se til et af vores igangværende 
restaureringsarbejder og derved få et indtryk af, hvad disse restaureringsopgaver indebærer, samt hvordan vi rent fysisk 
griber arbejdet an. 
 

 
Jørgen Westphal fra Kulturstyrelsen (i blå skjorte) fortæller her om lokalitetens historie og konstruktion m.v. til de 
besøgende fra Kulturministeriet og Kulturstyrelsen d. 27. august 2013. 
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4. Restaureringsarbejdet. 
 
Indledningsvis måtte vi starte med at fjerne vegetationen på, i og omkring selve dyssekammeret. 
Dette bestod som nævnt primært af hyldetræer, mere eller mindre udgåede og fældede mindre kirsebærtræer m.v., samt 
vilde roser, brombærbuske, brændenælder o. lign. 
Vi foretog dette arbejde manuelt med save og grensakse for på mest skånsomme vis at frilægge anlæggets 
stenkonstruktioner. 
Efterhånden som dette arbejde skred frem, fik vi et noget tydeligere billede af situationen og skadens omfang! 
 

 
 
Kammeret og omgivelserne delvis renset for vegetation. 
- Bemærk på det nederste billede, at dækstenen ikke hviler på jorden,  
men (udover på sten 5) på nogle hyldetræer og et gammelt træstød. 
I det fjerne skimtes mod vest tårnet på Fanefjord Kirke. 
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Da vegetationen var fjernet begyndte vi oprensningen af kammeret således, at man kunne komme til at foretage 
registrerings- og tegnearbejdet inde i dette. 
Der fandtes (til det oprensede niveau) ikke sten der kunne indikere et eventuelt stenlagt gulv i kammeret, men enkelte 
sten op til og ind under bærestenes indersider kunne registreres. 
Pladsen i kammeret var forholdsvis trang, når man samtidig skulle have tegne- og måleudstyr derinde! 
 
N.B. 
Det er vigtigt at pointere, at der ved oprensnings- og rydningsarbejdet blev påtruffet enkelte mindre tørmursfliser (mest 
rødlig sandsen) der givetvis indikerer, at mellemrummene i kammeret oprindeligt har været tætnet/lukket med sådanne. 
Vi genanvender af princip ikke sådanne originale sten ved arbejder som dette! 
- Men omvendt vil vi heller ikke fjerne disse sten fra stedet – så de er i dette tilfælde deponeret samlet på ydersiden af 
mellemrummet 3/4 – nu omgivet af de tilførte friske materialer. 
Samme forhold gælder i øvrigt for de større og mindre flintstykker, der formodentligt er original pakflint, vi stødte på 
undervejs. 
 
Endvidere er FM-stenen nu atter opstillet længere fra kammeret mod sydvest, i tilnærmelsesvis en afstand den må 
antages oprindeligt at have været placeret. 
At den fandtes placeret helt tæt op til bæresten 2, må givetvis skyldes en ”sekundær foreteelse”! 
 

 --- 
 
Med udgangspunkt i tærskelstenens laveste øvre hjørne (sydøst) udsattes med et vaterpas og hvidt skrivekridt en 
vandret linie rundt i kammeret. 
Efter denne linie tegnedes først kammerets grundplan ved bærestenenes basis (til oprenset gulvniveau) og senere en 
opstalttegning af de enkelte sten i konstruktionen set fra kammerets indersider. 
Jeg tog udgangspunkt i tærskelstenen, der blev indtegnet/nummereret som sten 1, og fortsatte stennummereringen i 
urets retning således begyndende mod vest! 
Den vestlige lange og meget flotte bæresten er således sten 2, efterfulgt af en mindre sten 3, der er en lille trekantet sten 
sat nederst i mellemrummet mellem sten 2 & 4. 
Sten 4 er den nordlige gavlsten, hvorfra sten 5 (den udskredne) slutter kammerets østlige langside mellem sten 4 og 
tærskelstenen sten 1. (Jvf. tegningen). 
 
Oplysningerne om at kammeret oprindeligt skulle have indgået i en langdysse virker måske en anelse mistænkelig, når 
man betænker dets konstruktion. Kammeret minder i sin konstruktion og udformning ikke synderligt om eksempelvis 
de tilsvarende i den nærliggende langdysse ”Grønsalen” – men ligner efter min mening mere et fint og nøjagtigt opført 
kammer i en mindre runddysse! 
Denne tese kunne sandsynligvis understøttes af de ældre oplysninger om, at der i en afstand af 18 fod fra kammeret har 
været en randstenskæde af større sten omkring højen. - Og at der i retning sydøst (dvs. ud for tærskelstenen) skal have 
været lidt kortere afstand til randstenene! 
 
Eftersom vi skulle oprette bæresten 5, skulle denne nødvendigvis løftes væk. 
Vi lavede derfor først et lille profil på forsiden af sten 1 (tærskelstenen) for evt. at kunne se det oprindelige stenspor til 
sten 5 inden denne blev løftet. 
Der var flere interessante detaljer i dette profil blandt andet, at der under sten 1 og tilsvarende sten 2 og 5 fandtes et 
smalt neolitisk muldlag, hvori der fandtes små kantede funderings- eller skoningssten tæt op under stenene!   
Profilet gav også et indtryk af, til hvilken maximal dybde sten 5 oprindeligt havde været nedgravet.  
(Se også tegningen). 
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Profilet foran tærskelstenen sten 1. 
Bemærk de omhyggeligt satte skoningssten. 
- Og iøvrigt hvor lidt der forhindrer dækstenen i at fortsætte sin ”nedtur” mod øst!! 
 

 
Detailbillede af situationen foran tærskelstenen. 
Bemærk de fine detaljer - og at man fornemmer det smalle neolitiske muldlag, som skoningsstenene befinder sig i.
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Herefter kunne vi med en 25 ton gravemaskine på bælter løfte dækstenen væk i kraftige fiberstropper. 
Vægtmæssigt skønnes dækstenen at veje omkring 12-13 tons. 
Stenen blev derfor blot løftet lidt mod øst, og forsigtigt lagt på et par kraftige træstrøer. 
Efter dækstenen var det ligeledes nødvendigt at løfte sten 5 og gavlstenen sten 4 væk. Sten 4 for af få oprenset lidt 
under den, således den også kunne få en bedre rejsning og dermed forøge dens højde lidt. 
- Ellers ville det ikke være muligt sidenhen af formå dækstenen til at få kontakt med sten 4, idet toppen af stenen var 
betydeligt lavere end sten 2 og 5. 
Dette arbejde forløb forbavsende nemt og vi fjernede/oprensede blot lidt indsivet jord i hullerne under henholdsvis sten 
4 og 5. Derefter lagde vi lidt stabilgrus i bunden af hullerne, udjævnede fladerne – og løftede stenene på plads igen. 
Herved fik vi stenene 2, 4 og 5 tilnærmelsesvis lige høje, hvilket så rigtigt fint ud, men vi havde jo så det absolut 
vanskeligste tilbage - nemlig at få dækstenen til at ligge rigtigt og helst med kontakt (vægt) på alle de tre store bæresten! 
 

 
Sten 5 (østlige bæresten) samt dækstenen løftes væk. 

 

 
Sten 4 (gavlstenen mod nord) set fra syd. 
Til venstre den vestlige bæresten (sten 2). 
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Det kan her tilføjes, at det via den udsatte vandrette linie var let at måle de to stens nye øvre højde. 
- Således var sten 4 og 5 nu hævet henholdsvis 20 og 50 cm. i forhold til den på stenene tidligere udsatte kridtstreg! 
 
En spændende detalje kom for dagen ved sten 4! 
Denne gavlsten har imod nordøst, på sin ellers ret plane inderside, en lodret smal fure/bane – der tydeligvis er beregnet 
for den skarpe kant ved den tilstødende sten 5! 
Furen er givetvis ikke naturlig, men udfærdiget/beregnet for sten 5, der således ”låses” på dette sted! 
Ved tilbagesætningen af de to bæresten (4 & 5) lykkedes det os igen at få de to flader til at artikulere. 
 
Da vi omhyggeligt havde genplaceret sten 4 og 5 og reetableret områderne omkring og imellem dem, kunne vi 
koncentrere os om dækstenen. (På bagsiderne af mellemrummene 2/4 og 4/5 sattes lidt større nye tørmursfliser af 
Nexøsandsten fra Bornholm for at forhindre jordindskridning på disse steder. Fliserne er ikke efterfølgende synlige)! 
 
Dækstenen havde som nævnt en skønnet vægt omkring 13 tons og vores 25 tons gravemaskine havde ganske vist godt 
kunnet løfte den forsigtigt ned, men at lægge den forsigtigt tilbage havde den ikke rigtigt kræfter til. 
Forstået på den måde, at dækstenen givetvis skulle løftes flere gange forsigtigt op og ned, hænge, drejes, finjusteres 
osv., og til sådan et arbejde kræves et rimeligt overskud af hydraulikkræfter. 
Så vi fik rekvireret en 35 tons gravemaskine til d. 12/9, der med afmonteret graveskovl havde et noget større potentiale. 
Forinden havde vi med rent stabilgrus (0-32mm) fået opbygget en mindre høj omkring dyssekammeret som tillige 
støtter de enkelte sten og derved forhåbentligt forhindrer, at bærestenene igen skrider ud. 
Man må iøvrigt påtænke, at hvis dyssekammeret ikke efterhånden var blevet ”frarøvet” al den omkringliggende højfyld 
og sin randstenskæde, ville stenkonstruktionen sandsynligvis stadig have stået godt og solidt! 
 
Så vi planlagde og forberedte nøje tilbagelæggelsen af dækstenen, der som nævnt kunne gennemføres d. 12/9. 
Det var dog som forventet ikke specielt let – og den absolut sværeste del af restaureringsarbejdet på lokaliteten. 
Vi prøvede stille og roligt at genplacere dækstenen i den position den oprindeligt givetvis har haft, og efter lidt forsøg 
var vi tilfredse med resultatet. 
Det optimale ville jo være, at dækstenen havde kontaktpunkter med alle de tre store bæresten, og det lykkedes til sidst. 
Dækstenen er nu genplaceret meget tæt på den placering, som vi må antage har været den oprindelige tiltænkte over 
kammeret! 
På næste side er indsat lidt arbejdsfotos fra arbejdet med genplaceringen af dækstenen. 
 
- Afslutningsvis efter- og finudjævnede vi den over stabilgruset tilførte harpede muldjord og eftersåede højen med 
græsfrø. 
 

 
Det næsten færdige resultat – her med ”Gravhund”!! -
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Dækstenen tilbagelægges – og kontaktpunkterne vurderes! 
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Det færdige resultat! 
- Bemærk ”kontaktpunkterne” mellem de tre bæresten og dækstenen! 
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5. Renskrevet tekst & oplysninger fra tegning 1. 
 
Som nævnt på side 2 foreligger i sagen een A-3 tegning på vandfast tegnefolie indeholdende en grundplan og en 
opstalttegning af dyssens udseende ved opstartstidspunktet. 
Desuden findes på tegningen en tegning af profilet under/foran tærskelstenen (sten 1) – svarende til billederne på side 9. 
- Samt forskellige vigtige noter og iagttagelser ved de enkelte sten m.v. 
 
Tegningerne, der alle er i størrelsesforholdet 1:20, samt bemærkninger og notater er udført af undertegnede d. 22/8 og 
de følgende dage. 
 
Bemærkninger ved arbejdets opstart: 

Tilnærmelsesvis N/S orienteret dyssekammer. Lav firsidet sten (sten 1) mod syd. 

Den meget store dæksten er skredet mod øst, fordi den østlige store bæresten (sten 5) er skredet indad mod kammeret. 
Dækstenen hviler således pt. på to steder bag på sten 5. – Samt på toppen af sten 4! – Den har ikke længere kontakt med 
sten 2! 

De øvrige bæresten (2 & 4) står nogenlunde in situ! 

Kammeret var helt tilgroet i går da vi kom herud (torsdag d. 22/8 2013). 

På ydersiden ved sten 2, 3 og 4 kom tørmursfliser og pakflint tilsyne, da vi fjernede vegetationen. Der ses ligeledes 
tørmurslignende sten i kammerets indre ved henholdsvis 1/5 og 3/4. – (Desuden er registreret mindre tørmursfliser i det 
løse jord omkring kammeret). 

Dækstenen har ingen kontakt med sten 2. I den nordlige ende er afstanden mellem sten 2 og dækstenen = 13cm og i den 
sydlige ende = 18cm. 

 

Vedrørende stenenes hældninger (i kammeret). Alle målt fra top til bund (gulvniveau). 

Sten 1 hælder ca. 10 cm. ind i kammeret. 
Sten 2 er nærmest lodret.  
Sten 3 hælder 13 cm. ind mod kammeret. 
Sten 4 hælder ca. 45cm. 
Sten 5 hælder 38-40cm. Denne sten ligger nærmest ned. 
 
 
Vedrørende lagene registreret ved profilet foran/under sten 1 (tærskelstenen). 
 
Lag 1 = Gråbrun sandet muld med enkelte små sten (neolitisk muldlag). 
Lag 2 = Gulbrunt sandet råjord med enkelte sten. 
 
 
 

Vordingborg i november 2013. 

Henrik Høier. 

 


