
En rekonstrueret jættestue på Langeland 

På sydspidsen af Langeland ligger Hulbjerg Jættestue. Jættestuen er blevet rekonstrueret, 

sådan at den i dag fremstår, som den gjorde for mere end 5000 år siden, da den blev byg-

get. Her vil I kunne se, hvordan væggene i det cirka 12 kvadratmeter store kammer består 

af store kampesten, og at der mellem kampestenene ligger stenfliser, så kammeret bliver 

helt tæt.  Da arkæologerne udgravede jættestuen, fandt de flere bemærkelsesværdige 

fund. De fandt skeletdele af over 40 børn og voksne i kammeret, men alle kranierne lå 

sammen i en del af kammeret, mens resten af knoglerne lå i den anden del af kammeret.  

Et af kranierne havde spor efter verdens ældste tandbehandling. Stenaldermenneskerne 

har med et bor lavet af flint, boret ind til en formentligt ganske smertefuld rodbetændelse. 

Udover skeletterne rummede kammeret slebne flintøkser, udsmykket keramik og ravper-

ler.  I kan læse mere om de spændende fund fra jættestuen her. 

Husk lommelygter, så I kan udforske jættestuen indeni. Jættestuen består af et rektangu-

lært kammer med en smal gang ind til. Henover kammeret er der rejst en høj, og I kan se 

randsten placeret hele vejen rundt langs med højen. Prøv at tælle hvor mange randsten 

der er. 

https://historiskatlas.dk/@54.7348776,10.6772518,15z


Aktivitet på stedet 

Medbring en blok og farveblyanter og prøv at lave en tegning eller maleri af den flotte 

jættestue. 

Fortidens stenmonumenter har været et yndet motiv indenfor kunsten igennem århundre-

de, og I vil nu gå i fodsporene af kendte kunstnere som f.eks. den fynske guldaldermaler 

Dankvart Dreyer. Prøv at google oldtidsmalerier, når I kommer hjem og sammenlign med 

jeres billede. 

 

 

 

 

 

 

 

Lyst til mere? 

Når I er på den sydlige del af Langeland, vil det være oplagt at køre ned til Langelands syd-

spids og opleve de vilde heste,  Exmoor ponyerne, som Naturstyrelsen satte ud tilbage i 

2003. Exmoor-ponyen er noget af det tætteste, vi i dag kommer på fortidens nu uddøde, 

europæiske vildhest. I kan læse mere her. 

 

Parkering Hulbjerg Jættestue 

Søgårdsvej, Hulbjerg 
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https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/sydlangeland/sevaerdigheder/

