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Besøg af en skoleklasse i den dobbelte jættestue ved Ågerup.
Se artiklen inde i bladet.
Foto: Ib Nielsen
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Den dobbelte jættestue - dengang og nu
Måske er det bestemt af skæbnen, at jeg skulle komme til at bo på Dyssevej.
For en af mine meget store interesser er Danmarks oldtid, og jeg er så heldig at bo tæt ved en spændende rundhøj, en dobbeltjættestue.
Højen er opført i bondestenalderen mellem 3.500 – 2.800 f.kr. Den har en
diameter på ca. 25 meter og består af to ovale gravkamre, der er dækket
med henholdsvis 2 og 3 kæmpestore dæksten. Der fører en lang gang ind
til hvert af gravkamrene.
At højen er
interesblevet
sante forbrugt til
søg, bl.a.
begravelpå Histoser over en
risk ArJættestuens indgange vender mod øst.
meget lang
kæologisk
Akvarel: A.P. Madsen 1883
periode
Forsøgskunne arcenter i
kæologerne se, da den blev udgravet
Lejre. Men intet nutids menneske
i 1876. Dette år blev begge kamre
har helt kunnet afklare metoden.
udgravet, og her blev fundet knogler
De personer, der kendte den rigtige
af både voksne og børn, mange flinteknik, blev lagt i højene for over
teredskaber og ravperler, og desuden
5.000 år siden.
mange skår af lerkar.
I 1989 blev højen restaureret og stabiliseret, så det stadig var muligt at
komme ind og se, hvordan konstruktionen er udført. Det er det sydlige
kammer, der er bedst tilgængeligt,
for her er den mest rummelige indgang. Gangen er 5,5 meter lang,
man skal ned på knæ og kravle, og
det er en fordel, at man ikke er for
Det nordre gravkammer. Her ses tydetrind om livet! En god lommelygte
ligt, hvordan mindre fyldsten pakker
er en nødvendighed, når man vil
tæt omkring de store bæresten og er
indenfor og se på lokaliteterne, for
med til at gøre højen vandtæt.
Akvarel: A.P. Madsen 1883
inde er der helt mørkt!
Det er svært at forstå, hvordan menneskene i stenalderen har kunnet
Jættestuen ligger på privat jord, så
flytte disse store sten, hvoraf hver
man skal have tilladelse af ejeren for
overligger skønnes at veje op til 20
at besøge den.
tons. Fagpersoner har forskellige
Den er med på ruten ”Spor i landteorier om det, og der er lavet flere
skabet”, der blev indviet i 2014.
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Fund i området
Området omkring jættestuen har
tilsyneladende været beboet gennem
flere tusind år. I perioden, da Danmarks jættestuer blev opført, var
befolkningen blevet bofaste efter at
have levet som jægere, fiskere og
samlere. Nu begyndte man at dyrke
jorden og holde husdyr, og det menes, at højene symboliserede status
og gav efterkommerne arveret til et
bestemt territorium.
Jeg har selv fundet et par ting her
med min metaldetektor. Det første
fund var et fragment af en bronzealderdolk fra ca. år 1.500 – 1.300 f.kr.
Måden, dolken er fremstillet på, indikerer, at den sandsynligvis er indført fra Mellemeuropa.
Mit næste fund i området var et
pyramideformet rembeslag fra germansk jernalder, år ca. 600 – 700
e.kr.

jernnitte i det ene hjørne.
Et lignende beslag er vist i bogen
”Jeg ser på oldsager” fra Politikens
Forlag. Her er omtalt et pyramideformet beslag, der er fundet på
Bornholm.
Da jeg havde læst i bogen om dette
fine beslag, blev det et stort ønske
for mig, om jeg kunne finde et tilsvarende. Fantastisk, at det pludselig
lykkedes! Fundet er danefæ og er
afleveret til Roskilde Museum.
I 1868 blev her endvidere fundet et
armbånd, bestående af 2 sammensnoede guldtråde. Det er dateret til
vikingetiden, år ca. 700 – 800 e.kr.
Så det vil sige, at her findes spor
lige fra stenalder til vikingetid, en
lang rejse i tiden.
I dag går der heste og græsser i området.
Besøg i jættestuen
I tidens løb har jeg haft mange grupper af besøgende med i højen, både
voksne og børn. Det er vigtigt at
give fortællingen om vores forfædres liv og levned videre, og det er
dejligt at mærke, at der er interesse
for det.
Jeg har haft en del ture hertil både i

Rembeslagets midte er aftrappet i
pyramideform.
Tegning: Ib Nielsen

Det er fremstillet i bronze, så det må
have været et flot syn, da det var i
brug. Et rembeslag blev brugt til
dekoration på hestenes seletøj eller
på bælter, nærmest som et smykke.
Det blev fæstet til underlaget med
små nagler gennem hullerne i beslaget, der er stadig rester af en lille

Den første stente forceres!
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forbindelse med byvandringer i
Ågerup, for Egnshistorisk Forening
og ved besøg af arkæologiske foreninger.
Man skal være godt gående og kunne kravle over 2 stenter på vejen.
Samt som sagt at kunne gå ned på
knæ og kravle 5 meter gennem indgangen!
Ib på vej ud af højen.

På vej mod højen og den sidste stente.

Især er det sjovt at have børn med
og høre deres umiddelbare reaktioner. Både børnehavebørn og skoleklasser har været med inde i højen
og fået historien om, hvordan man
levede og begravede de døde i gamle dage. Det kan godt været lidt
angstprovokerende at kravle ind i
sådan en mørk høj, som er blevet
brugt som gravkammer, men alle
børn har klaret det med bravour.
Sidste år havde jættestuen besøg af
17 elever fra en 3. klasse plus 2 lærere fra Jyllinge Skole.
De kom til Ågerup med bussen - og
det var regnvejr!
Efter besøget kvitterede børnene
med 8 tegninger og tilhørende tekster. Det var meget rørende, og deres kommentarer viser tydeligt, at
mødet med fortiden har gjort et vist
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indtryk. Flere af børnene var noget
betænkelige ved at kravle ind i det
mørke dyssekammer, men med lidt
overtalelse og en lommelygte fik
alle børnene en spændende oplevelse, som de vist sent glemmer.
Her er ikke plads i bladet til at gengive alle tegninger og tekster, derfor
vises nogle stykker, tilfældig udvalgt. Alle tegninger bliver opbevaret i Egnshistorisk Forening.
”Kære Ib
Jeg havde glædet mig så meget og
jeg troede, at turen var ødelagt på
grund af vejret. Men da vi var derude var det sjovt. Og jeg lærte så
meget. Men det var også megasjovt,
da jeg fik det største chok, fordi der
sad sommerfugle. Og det var megasejt.”
”Kære Ib
Det var en rigtig god tur, jeg lærte
en masse af dig. En gravhøj er en
interessant ting og lidt uhyggeligt, at
mennesker blev lagt derind, når de
er døde. Sjovt at være derinde i jættestuen. Jeg håber, vi møder dig
igen.”

”Hej Ib
Det har været virkelig fedt at se en
dobbelt gravhøj. Jeg synes, du er
god til at fortælle om gravhøjen. Det
var spændende at få noget at vide.
Det var en lang tur. Men det var det
hele værd at tage den lange tur fra
Jyllinge til Ågerup.”

”Kære Ib
Det der sted det var virkelig sjovt.
Jeg var virkelig bange, for jeg har
aldrig prøvet det i mit liv. Men da jeg
kom ind, så var det at jeg aldrig var
så glad i mit liv. Tusind tak, Ib.”

For mig som fortæller er det også rart
at se, at børnene har taget fredningstenen med F.M. - Fredet mindesmærke - med på deres tegninger. Det
viser, at de har været opmærksomme
på min fortælling også på det område
- og har forstået betydningen af, at
mange landmænd indgik en frivillig
fredning for højene på deres marker,
før Naturfredningsloven trådte i kraft
i 1937.
Ib Nielsen, Ågerup
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Foreningens kommende arrangementer
Søndag den 14. august 2022 kl. 13.00
Byvandring i Ågerup
Mødested: Parkeringspladsen ved Ågerup Kirke
Ib Nielsen er guide på den hyggelige vandretur rundt i Ågerups gamle bydel,
hvor de gamle velbevarede gårde og huse udgør et helt særligt miljø.
Ib har et stort kendskab til byen og til de mennesker og skæbner, der knytter
sig til landsbyen tilbage i tiden.
Turen slutter på gårdspladsen ved Sognegården, hvor foreningen er vært ved
en lille forfriskning.
Torsdag den 15. september 2022 kl. 19.00
Foredrag: Øer og holme i fjorden og deres historie
Mødested: Foredragssalen på Jyllinge Bibliotek
Hans Aare er vores foredragsholder denne aften. Hans er formand for Jagtforeningen Jyllinge Holme, og har dermed ganske naturligt en stor interesse
for fuglelivet på Roskilde Fjord. Han er vokset op i Jyllinge og har gennem
hele livet tilbragt mange timer på fjorden, på øerne og holmene - og tager
del i områdets naturpleje som noget helt selvfølgeligt. Hvordan var her før i
tiden og hvordan går det nu? - Kom med til et spændende foredrag og hør de
gode historier.
Torsdag den 6. oktober 2022 kl. 19.00
Foredrag: Gundsø under besættelsen
Mødested: Laden, Jyllinge Præstegård
Pensioneret sognepræst Knud Munck fortæller den utrolige historie om
Margrethe Harboe, der under besættelsen boede i Østrupbæk. Hun omgikkes
tyske officerer, lavede fester og virkede som en livlig, temmelig letlevende
dame med tyske tendenser. De lokale kaldte hende ”nazisten fra Østrupbæk”. Men i virkeligheden fungerede hun som meddeler for efterretningstjenesten Secret Intelligence Service, der havde kontor i Stockholm. Bl.a. via
sit arbejde på den tyske flyveskole ved Kastrup Lufthavn var hun i stand til
at smugle flykort ud til hjælp for Royal Air Force.
Knud Muncks far var præst i det lokale sogn. Ham betroede hun sig til, så
han var den eneste i lokalområdet, der kendte til hendes livsfarlige spil.
Torsdag den 8. december 2022 kl. 19.00 Foreningens julemøde
Nu ligger datoen fast, så du kan sætte kryds i kalenderen.
Julemødet vil blive annonceret i næste nummer af Egnshistorisk Nyt.
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Sommerturen søndag den 21. august 2022
Foreningen glæder sig til, efter 2 års pause, at kunne byde
velkommen til sommertur igen!
Kl. 9.00: Adr ians Bus holder klar kl. 9.00 på P-pladsen ved Jyllinge Kirke,
og vi starter turen præcis kl. 9.15.
Kl. 9.30: Før ste besøg gælder en lokal vir ksomhed, nemlig Mjødbr yggeriet Snoremark i Tågerup. Her får vi en rundvisning på bryggeriet og hører
fortællingen om den gyldne drik - naturligvis med tilhørende smagsprøver!
Kl. 11.15: Vi stiger på bussen fr a Roskilde Lilleskoles P-plads, og turen
går nu sydpå til Lejre.
Kl. ca. 12.00 ankommer vi til Sagnlandet Lejr e. Dette natur skønne sted,
der fortæller vort lands historie gennem stenalder, jernalder og vikingetid
samt 1800-tallet. Vi skal gå rundt på
egen hånd og nyde området.
Den store Kongehal, der blev indviet i
2020, er et imponerende bygningsværk
med fantastiske træskærerarbejder.
Kongehallen er genskabt på baggrund
af arkæologiske fund i Gl. Lejre. Her vil være ”vikingefolk” til stede hele
dagen, og man kan bare spørge alt det, man vil!
Når vi ankommer:
At få adgangsbilletten tager lidt tid, da den er et kor t, som man skal
sætte sin personlige underskrift på. Den gælder så som sæsonkort året ud.
Frokost: Vor es kasser er udlever er spisekuponer til sandwich og øl/vand
på Cafe Hvidesøhus. Så kan man gå derind og spise, når det passer èn.
Kl. 15.00 stiger vi ombor d i bussen igen, nu går det mod Hor nsher r ed.
Kl. 16.00 ankomst til Ger lev Kr o, hvor vi er ventet med kaffe og kage.
Kl. 17.00 begynder vi hjemtur en, der går over Kr onpr insesse Mar ys
Bro.
På busturen vil der blive fortalt lidt historier om lokaliteter og personer
undervejs.
Der er forventet ankomst til Jyllinge ca. kl. 17.30.
Prisen for turen er kr. 500,-. Dette er incl. bustur, entréer, rundvisning
på Snoremark, frokost med en øl eller vand, samt eftermiddagskaffe og
kage.
Pengene betales kontant inden indstigning i bussen til foreningens
kasserer, Birthe Trampedach.
Bindende tilmelding senest den 15. august til:
Birthe Trampedach, tlf . 2122 5349, eller Jette Petersen, tlf. 5040 6146.
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Sommermøde med grillstegt lam - Tak for det flotte fremmøde!

Foto: Ib Nielsen
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Det blev en rigtig fin dag på Fjordglimt den 30. juni, hvor 66 medlemmer nød hinandens selskab, solskinnet og det grillstegte lam.
En stor tak til Christian og Ib, der
startede grillen op om morgenen kl.
7.00 og passede lammet, til det var
serveringsklart.
Også en stor tak til jer, der velvilligt
gav en hånd med ved afviklingen af
arrangementet.

