Lundehøj
Lundehøj er en speciel jættestue, fordi den har et
lille ekstra gravkammer i den ene side. Det er
meget usædvanligt, og man kender kun cirka 25
jættestuer med et lignende kammer. På
indgangsstenen til det ekstra kammer, er der
indridset helleristninger. Den ene forestiller en
mand med løftede arme og strakte fingre, erigeret
lem og et sværd ved siden, ovenfor manden ses et
firbenet dyr – et motiv, der er yderst sjældent i
Danmark. De indhuggede tegninger stammer fra
bronzealderen og vidner om, at jættestuen også
blev brugt over 1500 år efter, den blev opført.

Find vej: 56.770387, 8.461137
Oddesundvej 211, 7760 Hurup Thy. 4,5 km nordøst for
Hurup ad Oddesundvej. Bus 320 eller Flextur. Bed om
at blive sat af ved Lundehøj v. Ullerupvej/ Landevejen.
Gå forbi gården og ad stien op til højen.
Parkering: Ved gårdspladsen og på vejen tv. for
gårdspladsen og bag om bygning.
Obs! Ved færdsel i terrænet: Vis hensyn overfor
nutidsbondens afgrøder!
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Svend Illum Hansen, 1001 fortællinger om Danmark

Foto:B-Joe Johansen

Læs mere:
hannemethling.dk/
jaettestuekoncerter

LUNDEHØJ
v. Hurup, Thy

Japetus Steenstrups tegning af figurerne i Lundehøj
fra 1837. Arkiv: Nationalmuseet.

Jættestuekoncerter
- Hanne Methling

Entré: 50 kr. Gratis for børn under 16 år.
Køb billet på tlf.: 3082 6013, evt. sms.

Kom med 5.000 år tilbage i tiden …
til yngre stenalder …

Arrangementet henvender sig til
voksne, unge og store børn.

Følg med ind i den store, smukke og specielle
jættestue med bikammer … og hør en musikalsk
fortælling fra de ældste tider.

I indgangen til Lundehøj er det kun den inderste
meter der er overdækket. Bredde ca. 0,75 og
højde ca. 0,65 – 1 m.

I den ældgamle stenbygning bringer jeg vores
forfædre til live i nye sange om landets første
bønder. Mød Pottekonen, Fiskerdrengene,
Åndemanersken, m.fl. Og klanen, der må flytte
efter ny jord at dyrke.
Først vil jeg, ude foran jættestuen, fortælle lidt om
Lundehøjs spændende historie, og om
bondestenalderen.

Kammeret er 7,7 langt, 2,3 m bredt og 1,65 – 1,20
højt.
Under koncerten er der underlag at sidde på og lys
fra lygter i jættestuen. Der kan være køligt
derinde.
Lundehøj 1875. Akvarel af Magnus Petersen. Arkiv:
Nationalmuseet. 1001 fortællinger om Danmark.

Og så går vi ind i kammeret til koncert.

Tegning af Lundehøjs kammer, Magnus Petersen 1875
Arkiv: Nationalmuseet.

Der bliver en lille pause at strække benene i, og
der er pragtfuld udsigt over Limfjorden til Mors.
Plancheudstilling: I bygning tv. på gårdspladsen.

Entré: 50 kr. Gratis for børn under 16 år.

Plantegning af Lundehøj år 1875 af Magnus Petersen.
Foto: Svend Illum Hansen, 1001 fortællinger om
Danmark.

Køb billet på tlf.: 3082 6013, evt. sms.
Der kan være 20 tilhørere i jættestuen ad gangen.
Når der er fyldt op til den første koncert, kan man
melde sig til den næste 1½ time senere samme dag.

Jættestuen var slemt beskadiget ved indgravning
og bortsprængning af sten i 1837.
Skov- og Naturstyrelsen gennemførte en
omfattende restaurering af Lundehøj i 1993.

Udsigten fra Lundehøj. Foto: Hanne Methling, 2014.
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