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Rapport over restaureringsarbejde udført ved  
 

fortidsminde: 3120:6. 

Fritstående dyssekammer ved Kalundborg. 

Foretaget i perioden 5. til 11. august 2014. 

 
Museets journal nr.: KNV 00028. 

Naastrup/Raklev. 
Matr. nr. 2a af Nostrup By. 

Raklev Sogn. 

Kalundborg Kommune. 
Sted nr.: 030103:192. 

Fredningsnummer: 3120:6. 

Musealt ansvarsområde: Museum Vestsjælland. 

Lodsejer: Finn Lindeblad Christensen. 

Nostrupvej 35, 4400 Kalundborg. 

 

 
Som ved så mange andre fortidsminder i åben mark bliver der kørt meget tæt til fortidsmindet - 

med endda meget store moderne landbrugsmaskiner! 

 
Arbejdet blev udført af: 

 

Restaureringsenheden. 

Museum Sydøstdanmark. 

Køge afd. Nørregade 4, 4600 Køge. 

www.museerne.dk 
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Tegningsmateriale: 

Tegning 1/1 i sagen indeholder dyssekammeret i plan & opstalt. (Størrelsesforhold 1:20). 

 

--- 

Denne rapport omhandler det restaureringsarbejde, der blev udført ved lokaliteten i august 2014. 
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1. Indledning. 

Lidt nord for Kalundborg ved Røsnæsvej mellem landsbyerne Nostrup og Kongsted ligger lokaliteten ca. 30 

meter inde på marken - lidt nordøst for selve landevejen. 

Terrænmæssigt er området et kuperet morænelandskab og dyssen ligger rent højdemæssigt på ca. 39,5m over 

havet. 

Hele området øst, vest og syd for fortidsmindet er nu udlagt til golfbaner tilhørende Kalundborg Golfbane! 

 

 
Lokaliteten vist med gul plet på det høje målebordsblad. © KMS. 

 

 
Dyssens terrænmæssige placering vist på baggrund af det topografiske kort. © KMS. 

 

 
Og tilsvarende på luftfotografiet fra 2012, hvor især golfbanerne i området kan bemærkes. © KMS. 
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2. Årsag til restaureringsarbejdet på lokaliteten. 

At Naastrup- (eller Raklev-dyssen) kom på arbejdsprogrammet for 2014 skyldes primært sikkerhedsmæssige 

årsager. 

Dyssen består af i alt fem større bæresten og én stor dæksten! På dækstenens overflade er registreret 14 

skåltegn! 

Imidlertid var der indenfor en rimelig kort periode sket alvorlige sætnings- eller funderingsskader ved flere 

af især de sydvestlige og nordlige bæresten. 

Besigtigelser viste tydeligt, at især bæresten 1 og 2 hældede betragteligt mod øst og sydøst, og ved stenenes 

basis kunne det tydeligt iagttages, at der var opstået åbne revner mellem stenenes yderside og den tilstødende 

jord! 

Det kan i denne forbindelse tilføjes, at der var minimalt med højmateriale tilbage af selve højmassen på 

bærestenenes yderside, og at der var tydelig dyreaktivitet omkring og under bærestenene. Dette i 

kombination med meget tæt kørsel med moderne store landbrugsredskaber kan have forårsaget disse 

destabiliseringer af bærestene. Under alle omstændigheder var dyssen særdeles farlig og 

sammenstyrtningstruet, og efter de indledende besigtigelser blev dyssen da også af sikkerhedsmæssige 

årsager afspærret med landmålerstokke og markeringsbånd! 

  

  
 

  
Situationen fra lidt forskellige vinkler d. 6. august 2014, hvor marken i øvrigt blev høstet. 

Hele stenkonstruktionen er ved at kollapse, og dækstenen er ved at skride ned i sydvestlig retning! 



KNV 00028. 

Fr. Nr. 3120:6.  

Naastrup, Kalundborg. 

5 

 

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. 

Desuden deltog arkæolog og konsulent i Kulturstyrelsen Jørgen Westphal d. 11. august 2014. 

Vi havde også undervejs besøg af flere lokale interesserede bl.a. Jens Nielsen, der i mange år har arbejdet for 

Kalundborg Museum samt flere fra den lokalhistoriske forening m.v. 

 

 

4. Restaureringsarbejdet. 

 
Startede med, at jeg først tegnede dyssekammerets indre i opstalt og plan i størrelsesforholdet 1:20. 

Det hele er udført på én tegning bestående af vandfast tegnefolie i A-3 format. 

På denne tegning er endvidere anført en række vigtige oplysninger vedr. bl.a. bærestenes daværende 

kontaktpunker til dækstenen, bærestenenes indbyrdes afstand og deres hældningsgrader samt forhold vedr. 

bevarede rester af tørmure m.v. Oplysningerne er derfor renskrevet og indført her under afsnit 6. 

Herefter kunne vi med en stor 46 tons gravemaskine på bælter med stor forsigtighed afløfte den meget store 

og tunge dæksten, og lægge den på markoverfladen. 

Derefter rensedes gulvet i dyssekammeret for indskreden jord samt deponerede marksten m.v., og 

efterfølgende begyndte selve opretningsarbejdet med de hældende bæresten. Dette arbejde var nok knap så 

besværligt som forudset, idet der jo ikke var specielt meget jordmateriale til at støtte bærestenene omkring 

deres basis. 

Da dette arbejde var tilendebragt opbyggede vi i første omgang nye tørmure mellem bærestenene således, at 

vi derefter kunne rekonstruere et mindre højlegeme omkring dyssekammeret, uden at de dertil anvendte 

materialer kunne trænge ind i kammeret. 

Selve højopbygningen blev lavet af stabilgrus i bunden, hvilket stabiliserede bærestenene betydeligt, og 

herover blev udlagt ren harpet muld, som afslutningsvis tilsåedes med græsfrø. 

Inde i selve dyssekammeret udlagde vi lidt ren strandsand efter oprydningsarbejdet der var tilendebragt. 

Hvad angår FM-stenen, der ses på flere af de indsatte arbejdsbilleder, fandt vi den ved arbejdets begyndelse 

flyttet ret tæt til ydersiden af bæresten 5. Den har næppe oprindeligt været placeret på dette sted (jf. reglerne 

for opstilling af de gamle granit FM-sten), men må på et ukendt tidspunkt være blevet flyttet! 

Vi rykkede stenen lidt ud fra sten 5 til den placering, der ses på billedet herunder samt på side 6 og 7. 

 

  
Arbejdsbilleder med de rejste bæresten og det nyopbyggede højlegeme. 
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Arbejdet beskrevet hertil gik som planlagt og forholdsvis smertefrit. 

Rigtige problemer fik vi faktisk først, da vi kom til tilbagelægningen af dækstenen! 

Denne fase/arbejdsgang skulle vise sig, at være endog særdeles vanskelig, idet det var nærmest umuligt, at få 

kontaktpunkter mellem mere end tre bæresten og selve dækstenen! Problemet var, at kammerets gavlsten 

(sten nr. 3) var en anelse for høj, og derved ikke tillod kontaktpunkter med flere af de øvrige nærmeste 

bæresten, hvis dækstenen afhvilede på bæresten 3. 

Vi måtte således efter en del placeringsforsøg opgive og løfte dækstenen ned igen. 

Den mest korrekte (men også den mest arbejdskrævende) løsning var derfor at sænke sten 3 lidt, således at 

dækstenen kunne få berøringspunkter med flere af bærestenene, og derved via stentrykket fiksere og 

modvirke fremtidige udskridninger af bærestenene. 

Det var derfor nødvendigt at løfte sten 3 op og undergrave den lidt. Dette var ikke særligt vanskeligt, idet 

stenens fundering var ret løs og ikke virkede rigtig fast og original! Om stenen engang har været 

tilnærmelsesvis frigravet evt. i forbindelse med udgravningen af dyssen vides der dog intet om. 

Vi sænkede imidlertid stenen lidt, og lavede en fin stenskoning omkring den bestående af mindre marksten 

samt rester og affald fra de sandstensfliser vi anvendte ved tørmursopbygningerne (Nexø sandsten) . 

Derefter løftede vi atter dækstenen op og efter nogle genplaceringsforsøg lykkedes det at få dækstenen til at 

afhvile med kontaktpunkter på samtlige 5 bæresten! 

Herefter var der kun håndarbejde tilbage, hvor bl.a. højens overflade igen blev revet med håndriver, og 

derefter som nævnt tilsået med græsfrø. 

 

 
Der arbejdes med tilbagelægning af den mange tons tunge dæksten d. 11/8 2014. 
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Dækstenen lægges med stor forsigtighed på plads. 

 

  
Situationen før og efter restaureringsarbejdet på lokaliteten.
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5. Foretagne ændringer. 

 
 

Tørmure og ændringer i disse. 

   

Det afslutningsmæssige resultat ved de reetablerede tørmure ser ud som følger: 

 

Tørmur 1/2: 

Indsat 15 skifter – øverst 1 mindre på højkant. Ialt = 61cm i højden. 

 

Tørmur 2/3: 

16 skifter indsat – de 2 øverste på højkant. Ialt 75cm i højden. 

  

Tørmur 3/4: 

Nederst de originale – nu 2 stk. synlige. 

Herover indsat 5 nye skifter – den øverste sten på højkant. 40cm i højden. 

 

Tørmur 4/5: 

Nederst de fire originale mere grønlige skifersten.  

Herover indsat 13 skifter – den øverste sten lodret. Ialt ca. 48cm i højden. 

 

N.B. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at eftersom der er bevarede rester af tørmure og et par mulige 

sålsten i kammeret, dokumenterer dette, at der oprindeligt har været tørmure til at lukke mellemrummene 

mellem bærestenene i dette dyssekammer! 
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6. Renskrevne notater fra tegning 1/1. 

 

Udover plan- og opstalttegning er på tegningen anført lidt oplysninger gjort i felten. 

Af sikkerhedsmæssige årsager er de anført herunder ca. som de findes på tegningen: 

 

Noter: 

Meget sammenstyrtningstruet kammer! 

Skyldes primært, at bæresten 1 & 2 hælder kraftigt mod øst og sydøst. – Dækstenen ”hænger”! 

Dækstenen hviler på ialt 5 punkter = 1 på sten 1, 2 på sten 2, 1 på sten 3 og 1 yderst på sten 5. Stederne er 

markeret med x på opstalttegningerne. 

 

Ingen kontakt mellem bæresten 1 og 2 – der er 8 til 10cm luft imellem stenene. 

Bæresten 3 hviler på stenene 2 og 4 i ca. samme højdeniveau. 

Desuden ingen kontakt mellem sten 4 og 5, der er her på det tætteste sted 5 til 10cm afstand mellem stenene. 

 

Gulvet i kammeret dækket af små til mellemstore marksten. En sådan ses også mellem sten 1 og 2 samt 

mellem sten 2 og 3. 

Mellem sten 3 og 4 ses mange mindre sten samt een flise, der kan være rest af en original tørmur! 

Mellem sten 4 og 5 ses 4 skifter af original tørmur i gulvhøjde! (Jvf. tegningen). 

 

De 14 registrerede skåltegn på dækstenen er svære at se nøjagtigt, da stenens overflade er stærkt mosbegroet! 

 

Vedr. bærestenenes hældningsgrader: 

 

Bæresten 1 hælder ca. 40cm indad (målt fra stenens top til gulvniveau med lodsnor). 

Bæresten 2 hælder ca. 14cm indad. 

Bæresten 3 hælder 78cm indad. 

Bæresten 4 hælder 25cm indad. 

Bæresten 5 hælder lidt udad – dvs. mod sydøst. 

 

Tegninger og notater foretaget og underskrevet af H.H. 

 

 

 

Næstved i januar 2015. 

Henrik Høier. 


