
HVISSeLHøJ

Der er meget få jættestuer 
i Danmark, der lige som 
Hvisselhøj har flere kam-
re. Heraf findes de fleste i 
Jylland. Til gengæld er 
storstensgrave med flere 
kamre almindelige i både 
Bretagne og på de britiske 
øer, så måske kom inspi-
rationen herfra? storstensGrave  

i eUroPa

Jættestuen blev bygget af 
specialiserede håndvær-
kere, der havde stor viden 
om naturens byggemate-
rialer. De har vidst, hvor 
hver enkelt sten skulle 
være i konstruktionen. 
Det var nødvendigt for at 
lave den komplicerede 
konstruktion af gravkam-
meret.

Trillingegrav
I løbet af kun 300 år blev bygget omkring 25.000 dysser og 
jættestuer i Danmark. Ud af disse kendes kun 29 jættestuer 
med et ekstra kammer. Hvisselhøj er den eneste jættestue i 
Danmark, der har hele tre sammenbyggede kamre.

Fra det otte meter lange hovedkammer overfor indgangen 
er der adgang til et mindre bikammer. Fra dette bikammer 
er der en snæver indgang til et endnu mindre bikammer. 
Man ved ikke præcist, hvad de ekstra kamre har været 
brugt til. Spor efter begravelser og oldsager er hovedsage-
ligt fundet i hovedkammeret. 

Hvisselhøj er opført for cirka 5200 år siden i starten af 
bondestenalderen. Den yngste begravelse i kammeret var 
fra bronzealderen 2000 år senere. På den måde har de 
lokale bønder brugt jættestuen til begravelser igennem 
mere end 80 generationer.

Triplet tomb
In the space of just 300 years, some 25,000 dolmen and 
passage graves were constructed in Denmark. Of these, we 
know of only 29 passage graves with a secondary chamber. 
Hvisselhøj, however, is the only passage grave in Denmark 
with no fewer than three interconnecting chambers.

The 8-metre-long main chamber opposite the entrance 
gives access to a smaller secondary chamber. From this 
sub-chamber there is a narrow entrance to an even smaller 
tertiary chamber. The exact purpose of the additional 
chambers is as yet unknown. Traces of burials and arte-
facts were found largely in the main chamber. 

Hvisselhøj was erected around 5,200 years ago at the start 
of the Neolithic period. The latest funeral in the chamber 
was from the Bronze Age, 2,000 years later. This indicates 
that farmers from the area were using the passage grave 
for burials for more than 80 generations.

Dreikammergrab
Im Laufe von nur 300 Jahren wurden etwa 25.000 Dolmen 
und Ganggräber in Dänemark angelegt. es sind nur 29 
Ganggräber mit einer zusätzlichen Kammer bekannt. 
Hvisselhøj ist das einzige Ganggrab in Dänemark mit drei 
verbundenen Kammern.

Von der 8 m langen Hauptkammer gegenüber dem eingang 
ist der Zugang zu einer kleineren Nebenkammer, und von 
dieser wiederum führt ein enger Durchgang in eine noch 
kleinere Kammer. Man weiß nicht genau, wozu diese 
zusätzlichen Kammern dienten. Spuren von Bestattungen 
und Grabbeigaben wurden vor allem in der Hauptkammer 
gefunden. 

Hvisselhøj wurde vor ca. 5200 Jahren zu Beginn der Bau-
ernsteinzeit errichtet. Das jüngste Begräbnis in der Kam-
mer stammt aus der Bronzezeit 2000 Jahre später. Die 
Bauern der Umgebung nutzten das Grab also mehr als 80 
Generationen lang für Bestattungen.
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