
Birkebark i jættestuer – funksjon, materiale, nedbrytning og bevaring, med 

fokus på jættestuen Maglehøj i Danmark. 

Sammendrag 

Megalittgraver består i hovedsak av jord og steiner, men birkebark hadde også en større 

funksjon i konstruksjonen av jættestuer hvor barken holdt gravkammeret tørt samtidig som 

det fordelte trykket fra steinene. Birkebark er et naturlig materiale som er tynt, tett og sterkt, 

men samtidig elastisk på grunn av tilstedeværelsen av metalliske og organiske forbindelser. 

Organiske materialer er utsatt for biologisk, kjemisk og fysisk nedbrytning, men birkebarken i 

jættestuene har utrolig nok overlevd i 5000 år. Sannsynligvis er det særlige betingelser tilstede 

i gravkammeret, sammen med birkebarkens beskyttende egenskap som har ført til den unike 

bevaringen. I jættestuen Maglehøj ved Hårlev på Stevns i Danmark finnes Nordeuropas eldste 

murerhåndverk hvor det i tørrmuren er bevart birkebark. 

Siden åpningen av kammeret i 1823 har forekomsten av foldet birkebark mellom 

tørrmurflisene vært kjent. Nå er imidlertid Kulturstyrelsen bekymret for birkebarkens tilstand, 

hva som er årsaken til nedbrytningen, og hva som eventuelt kan gjøres av aktive og 

preventive tiltak. Det ble derfor arrangert en befaring til jættestuen hvor målet var å få et 

overblikk over bevarings- og nedbrytningsforhold. Det ble tatt prøver av birkebarken for å se 

om det pågår nedbrytning i materialet, i tillegg er det ønskelig med klimamålinger in situ for å 

finne årsaken til fukt i gravkammeret. 
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1 Introduksjon 

Megalittgraver assosieres vanligvis med jord og massive steiner, men andre materialer som 

for eksempel bark har også vært et viktig element i konstruksjonen av gravhauger. Det finnes 

trolig flere årsaker til at barken ikke har fått mye oppmerksomhet, blant annet at barken er så 

nedbrutt at det er vanskelig å skille den fra røtter og andre materialer som ligger mellom 

steinflisene, samt at det virker usannsynlig at bark kan overleve i over 5000 år. Barken som er 

bevart i megalittgraver er unik siden det er en del av konstruksjonen og det er derfor mulig å 

datere gravhaugen (Dehn og Hansen 2006:23-24). 



I Danmark finnes det en form for megalittgraver kjent som jættestuer bestående av et avlangt 

kammer og en gang som går inn i kammerets langside. Konstruksjonen er steinbygget og 

overdekket av en jordhaug, og i jættestuen inngår det ulike detaljer som vitner om en nøye 

gjennomtenkt konstruksjon. Ikke bare rå muskekraft, men også materialkunnskap, 

byggeteknisk viten og godt håndlag. Det mest iøynefallende er de store steinblokkene hvor 

mellomrommet er fylt med stablede steinfliser (Dehn og Hansen 2000:27).  Jættestuene ble 

bygget av mennesker tilhørende traktbegerkulturen som er den første bondekultur i yngre 

steinalder. I Danmark har det opprinnelig vært omkring 30 000 dysser og jættestuer, som alle 

ble oppført over en kort periode for omtrent 5 500 til 5 100 år siden. I dag er 2 800 av dem 

fredet, hvorav 500 av dem er jættestuer. Jættestuene har i hovedsak vært benyttet som 

gravkamre, men har også vært sentrum for ritualer både i og utenfor kamrene. Jættestuenes 

form og utseende er imidlertid ikke tilfeldig siden en rekke arkitektoniske og rituelle 

elementer inngår i konstruksjonen som ikke har noen byggeteknisk betydning (Dehn m. fl. 

2004:153).  

Ved Hårlev på Stevns i Danmark ligger jættestuen Maglehøj som er unik på grunn av godt 

bevart birkebark mellom tørrmurflisene (figur 1). Gravkammeret ble første gang åpnet på 

1820-tallet og siden den gang har det vært foretatt flere undersøkelser og restaureringer, 

senest i 1996 hvor birkebarken ble identifisert og dokumentert. Nå er imidlertid 

Kulturstyrelsen bekymret for 

birkebarkens tilstand, hva som 

er årsaken til nedbrytningen, og 

hva som eventuelt kan gjøres av 

tiltak. Derfor ble det arrangert 

befaring hvor Nationalmuseets 

Bevaringsavdeling i Brede og 

Kulturstyrelsen deltok for å få 

en oversikt over bevarings- og 

nedbrytningsforholdet til 

birkebarken. 

 

 

Figur 1. I jættestuen Maglehøj ved Hårlev på Stevns i Danmark 

finnes Nordeuropas eldste murerhåndverk hvor det i tørrmuren 

er bevart birkebark. 

 



2 Jættestuenes konstruksjon og form 

Jættestuenes grunnform består av en steinsatt gang som fører inn til et stort gravkammer 

(figur 2). I sin grunnkonstruksjon er jættestuene bygget opp av en rekke bæresteiner bestående 

av store steinblokker. Mellom steinblokken befinner det seg en tørrmur bestående av flate 

sandsteinsfliser som ligger lagvis og mellom tørrmurflisene ligger fint foldet bark, som har 

gjort konstruksjonen tett og tørr. Betegnelsen tørrmur er imidlertid ikke alltid riktig da det 

også er funnet leire og krittmasse mellom tørrmurflisene (Dehn m. fl. 2004:159, Jensen 

2001:373, Westphal 2012b). Bak bæresteinene og tørrmurene ble det lagt en tett flintpakning, 

som hadde til funksjon å lede regnvannet vekk og holde gravkammeret tørt. Etter at 

dekksteinene ble lagt på over bæresteinene, ble flere separate stein- og leirlag lagt over 

konstruksjonen for blant annet at gjøre gravkammeret så tørt som mulig. En enkelt detalj viser 

hvor spesialisert jættestuebyggerne var er de flate skråliggende steinene plassert på toppen av 

bæresteinene som fører regnvannet bort fra gravkamrene. At det faktisk lyktes å holde 

regnvannet ute av kamrene kan blant annet sees av den bevarte barken mellom tørrmurflisene 

siden bevaringen av barken henger nøye sammen med tørt klima (Westphal 2012b). 

 

Figur 2. En jættestue er et komplisert bygningsverk med mange konstruksjonsdetaljer. Tegning: Leif 

Hammelev (Westphal 2012b). 

 



3 Birkebarkens funksjon i jættestuer 

I flere av gravhaugene i Danmark er barken er identifisert til bjørk (Betula sp.), derav 

betegnelsen birkebark. Det er forskjellig hvor mye birkebark det er bevart i de ulike 

jættestuene, alt fra 1 cm2  mellom to fliser i en tørrmur til store sammenhengende flak med 

birkebark mellom de fleste intakte flisene i kammeret. Flakene har opprinnelig ligget 

sammenfoldet med folden vent ut mot gravkammeret og trolig har det vært birkebark mellom 

alle tørrmurflisene i gravkamrene. Det er ikke tvil om at barken er lagt inn i tørrmuren i løpet 

av byggingen av jættestuen, og at det dermed er en integrert del av konstruksjonen. Barken 

har sammen med de store bæresteinene, 

tørrmurflisene, leire og knust flint 

medvirket til å holde jordmassene og vann 

ut fra gravkammeret. Barken har også 

trolig hatt andre funksjoner, blant annet 

trykkfordeling og dekorasjon, men de 

ulike funksjonene trenger ikke 

nødvendigvis å utelukke hverandre. I dag 

kan tørrmurene se grå og triste ut på grunn 

av støv, jord og spindelvev. Trolig har det 

vært et annet fargespill i røde, brune og 

grå nyanser hvor de lyse barklagene har 

gitt en fin kontrast etter at flisene og 

birkebarken ble stablet lagvis (Dehn og 

Hansen 2000:30). Dermed kan det også 

stilles spørsmål om det har vært en 

bevissthet rundt dekorasjon i kammeret.  

 

Birkebarken ble også trolig benyttet for å avlaste mot steinenes tyngde. Først ble bæresteinene 

reist, mellom dem ble tørrmuren lagt stein for stein med en særlig kraftig stein nederst, kalt 

sålstein. Den var nøye tilhugget og avpasset til bæresteinens form, blant annet for å støtte og 

stabilisere bæresteinen. Over sålsteinen ble det første flaket med bark lagt, hvoretter 

steinfliser og bark ble lagt skiftevis i høyden. Hvis barken skulle ha den riktige effekten, 

skulle en del av barken henge ut over flisenes bakkant og overlappet barkstykket under. Når 

Figur 3. Tørrmur i jættestuen Maglehøj med 
foldet birkebark mellom steinflisene. 



de mange tonn tunge dekksteinene ble senket på plass oppstod det setninger i tørrmurflisene. 

De mange lagene med bark utlignet ujevnhetene, fordelte og absorberte trykket og ga dermed 

en fjæringseffekt som forbygde at flisene knakk. Sammen med bæresteinene har tørrmuren og 

barken gitt et mer solid og stabilt underlag for dekksteinene som hver kan veie opp til 20 tonn 

(Dehn og Hansen 2000:28-29). 

4 Birkebark som materiale 

Bjørk var et av de vanligste trærne i yngre steinalder og treverket ble mye benyttet som 

materiale. Barken ble også anvendt da den kan fjernes fra trestammen i tynne lag og er lett å 

bearbeide hvis den høstes på riktig tidspunkt (Vogt 1949:50). Høstingen av barken skjedde 

trolig tidlig på våren når det er saftstigning i treet, da barken på andre tider av året er tørr og 

dermed vanskeligere å jobbe med (Dehn og Hansen 2000:29). Bark ble blant annet brukt som 

beholdere, gulvbelegg, isolering i ovner og ildsteder, og barkflakene kan sys sammen akkurat 

slik som fint lær. Det ble også utvinnet bek fra barken som ble benyttet som lim (Vogt 

1949:50). I forbindelse med utgravningen av Nydam Mose ble det også blant annet funnet en 

boks laget av bjørk og fragmenter av birkebark med ukjent funksjon. Brevark laget av 

birkebark datert til den sene vikingtid er kjent fra Russland og Sverige. Birkebark benyttes til 

og med den dag i dag, særlig i Norge, Sverige og Finland til for eksempel bokser, 

instrumenter og ryggsekker (Dehn og Hansen 2006:35). 

4.1 Kjemi 

På grunn av de simultane effektene av endring i atmosfæriske forhold som varme, fuktighet, 

lys og flere andre elementer kan endringer i den kjemiske sammensetningen oppstå og 

påvirke mekaniske, optiske og andre egenskaper til materialet. Derfor er det viktig å kartlegge 

den kjemiske sammensetningen til birkebark for å forstå hvilke tiltak som må til for å beskytte 

birkebarken mot nedbrytning (Suryawanshi 2006:103). 

Bark er et naturlig materiale og består i hovedsak av organiske komponenter, men med spor 

etter uorganiske forbindelser. Den kjemiske sammensetningen i birkebark er imidlertid svært 

forskjellig fra den kjemiske sammensetning i selve bjørketreet. I forhold til treverket 

innholder barken mer ekstrakter og lignin, men har mye mindre cellulose (Mikolaychuk 

2005:662). Blant de organiske bestanddelene er cellulose og lignin av størst interesse siden de 

gir materialet mekanisk styrke. Innholdet av cellulose i birkebark er imidlertid relativt lav, og 

cellulosen har ikke den lange fiberaktige strukturen som finnes i treverket. I birkebark er 



lignin tilstede som en kompleks struktur sammen med harpiks, oljer og gummi (Suryawanshi 

2006:105-106). 

Barken på et tre består av et komplekst vev fremstilt av kambium som danner både ytre og 

indre deler av stammen. Det indre barklaget, silvevet består av sclerenchym og parenchym 

celler som leder organiske næringsstoffer dannet av fotosyntesen. Never er det ytterste 

barklaget, som består av dødt vev og beskytter det levende vevet i stammen fra mekaniske 

skader, sopp og bakterier, raske endringer i temperatur og fordamping av fuktighet. Bark kan 

forekomme i ulike strukturer, farger, tetthet og holdbarhet. Birkebark er tynt, tett og sterkt 

men samtidig elastisk materiale på grunn av tilstedeværelsen av metalliske og organiske 

forbindelser (Suryawanshi 2006:111, Mikolaychuk 2005:662). Bark har høy resistens mot 

absorpsjon av fuktighet og kan formes lett mekanisk (Mikolaychuk 2005:662).  

5 Bevaring og nedbrytning 

Organiske materialer er som kjent utsatt for biologisk, kjemisk og fysisk nedbrytning. 

Endringer en gjenstand gjennomgår er avhengig av miljøet, samt materialets kjemiske og 

fysiske struktur. De viktigste faktorene som påvirker nedbrytingen er blant annet lokal pH, 

vann, oksygen, redoks potensialet, mikrobiell aktivitet, relativ fuktighet (RF) og temperatur, 

samt utilsiktede faktorer som flom, brann og hærverk (Watkinson og Neal 1998:7, Turner-

Walker 2007:2, Gupta og Singh 2004).    

 

Birkebark er et organisk og dermed lett forgjengelig materiale, og det er unikt at det er bevart 

i over 5000 år. Trolig er det særlige betingelser tilstedet i gravkammeret for at barken skal 

kunne overleve i så mange år. Faktorer som kan ha vært med å fremme bevaringen er blant 

annet at kammeret har vært jordfritt siden det ble forlatt for siste gang i steinalderen og i 

tilfeller hvor det forekommer knust flint bak tørrmurene har det også fremmet bevaringen. Er 

det mye flint holder den jordmassene adskilt fra barken og dermed tørkes barken ut i stedet 

for å brytes ned (Dehn og Hansen 2000:31). Hva som har skjedd etter åpningen av 

gravkammeret spiller også en rolle, som for eksempel hvis publikum har hatt tilgang til 

kammeret.  

Lignin i birkebarken kan over tid produsere organiske syrer som kan påvirke nedbrytningen, 

og molekylære grupper i lignin kan også absorbere kortbølget lys som fører til gulning og 

skjørhet i materialet (Suryawanshi 2006:105-106). I jættestuer hvor det ikke slipper til noe 

særlig med lys, er ikke imidlertid ikke absorpsjon av kortbølget lys et stort problem.  



Birkebark innholder som nevnt mindre mengder med cellulose og på grunn av 

tilstedeværelsen av voks og oljer absorberer ikke birkebarken særlig med vann selv under høy 

relativ fuktighet og derfor er birkebarken relativt motstandsdyktig mot nedbrytning. På grunn 

av tilstedeværelsen av lignin og harpiks burde birkebarken være svært sur, men 

metallkomplekser og andre organiske forbindelser fører til at surheten er lav og derfor er 

syrekatalysert hydrolyse ikke et stort problem for birkebark. Bortsett fra motstandsdyktighet 

mot kjemiske reaksjoner på grunn av lavt fuktinnhold er birkebark også motstandsdyktig mot 

insektangrep grunnet tilstedeværelsen av organiske forbindelser som suberin og betulin som 

er frastøtende mot insekter (Suryawanshi 2006:111, Gupta og Singh 2004:147). Suberin 

utgjør 38 % av barkens volum, og forbindelsen finnes ikke i selve treverket (Mikolaychuk 

2005:662). 

Relativ fuktighet over 70 % kan imidlertid føre til muggforekomst og svelling i materialet, og 

selv om birkebarken ikke absorberer særlig med vann er fibrene korte og kan dermed angripes 

av blant annet fukt og lys. Birkebark består av flere lag som er sammenføyd med naturlig 

plantegummi og fiberknuter, og overtid skiller de individuelle lagene i barken seg trolig på 

grunn av fukt som fører til at birkebarken svekkes, blir hard og skjør. Fukt og høy relativ 

fuktighet kan også føre til at lagene i birkebarken kleber seg sammen (Gupta og Singh 

2004:154), mens tørking fører til at barken blir skjør, det oppstår sprekkdannelser og det kan 

slå seg. Ideelle klimaforhold for birkebark er i følge Gupta og Singh (2004:144) en temperatur 

mellom 17 - 25˚C og en relativ fuktighet mellom 45% - 55 %. 

6 Jættestuen Maglehøj 

I jættestuen Maglehøj ved Hårlev på Stevns i Danmark finnes Nordeuropas eldste 

murerhåndverk hvor det i tørrmuren er bevart birkebark (Westphal 2012a). Maglehøj er en 

ganggrav bestående av et kammer og en gang liggende i en delvis ødelagt rund jordhaug med 

inngang mot syd (Dehn og Hansen 2006:24, Westphal 2012a). Tidligere var jættestuen 

Maglehøj en av de mest besøkte i sognet, men for omtrent ett år siden ble det satt et gitter 

fremfor inngang som tillater full utlufting, men holder publikum ute (figur 4 og 5).  



             

 

 

Gravkammeret ble første gang åpnet i 1823 av en bonde og den lokale presten, hvor den 

bevarte barken mellom tørrmurflisene ble registrert, og presten rapporterte: 

”bemerkelsesverdig omsorg har blitt utvist for å beskytte gravstedet fra gjennomtrengning av 

vann og fukt” (Dehn og Hansen 2006:35). Det ble også funnet gjenstander, blant annet 

flintdolker, som ble overlevert til Oldsagskommissionen som i dag er i Nationalmuseets 

samling (Dehn og Hansen 2006:24, Westphal 2012a). Det var imidlertid først i 1895, at en av 

Nationalmuseets ansatte, C. Blinkenberg, kom forbi jættestuen som ledd i det store 

sogneberejsningsprosjektet som museet satte i gang på slutten av 1800-tallet. Målet var å få 

en oversikt over hvor mange fortidsminner som eksisterte og hvor de lå geografisk. Allerede i 

1807 ba Oldsagskommissionen prester i hele Danmark om å sende inn beretninger om 

oldtidsminner i deres sogn. Et av de stedene hvor det imidlertid ikke kom mange besvarelser 

var fra prestene på Stevns, og museet fikk derfor ikke oversikt over sognet. Siden det var 

viktig å få et samlet overblikk over fortidsminnene ble Blinkenberg i 1895 sendt til jættestuen 

Maglehøj på Stevns (Westphal 2012a). I sognebeskrivelsen utført av Blinkenberg står det 

følgende om jættestuen ved Hårlev: 

Maglehøj" 12' høj, 48' bred; afpløjet paa alle Sider, derfor meget stejl, menoveralt 

græsklædt. I Højen en tom Jættestue. Kamrets Retning SSØ-NNV; deter 17' langt mod 

N 5'3", mod S 8' bredt, fra 5' til 5'3" højt. Af Sidestene findes:mod S 3, mod V 5, mod 

Figur 4.  Inngangen til kammeret i jættestuen 
Maglehøj.  

Figur 5.  Inngangen med 
gitterdøren sett fra innsiden av 
kammeret.  



N 2, mod Ø 5. Siderne ere gennemgaaende forhøjedemed et Lag Stene, der ligge paa 

Fladen. Loftet dannes af 4 Stene. Gangenudgaar i Østlig Retning, vikelret paa Kamret. 

Den er 12' lang, indvendig 2'3" bred og 3'6" høj; i hver side af den staa 6 Stene, af 

hvilke den anden (invendig fra) danner en 2' bred Dør; umiddelbart uden for denne har 

Gangen en Bredde af 3', der atter aftager mod den østlige Ende, hvor Bredden er 2'. 

Over Gangens inderste Del 3 Overliggere, af hvilke den inderste er brudt, men endnu 

ligger paa sin Plads. Paa dette Brud nær er Jættestuen fuldstændig uskadt 

(Lokalitetsrapport 2012). 

 

Siden den gang har Nationalmuseets ansatte flere gange været forbi Maglehøj, hvor det blant 

annet i 1909 ble utførte en restaurering da en grevling hadde bosatt seg i haugen. Mellom 1/3 

og 1/2 av tørrveggen i kammeret ble ved denne anledningen gjenoppbygget (Lokalitetsrapport 

2012, Jensen 2012:pers. komm.). Senest i 1996 ble det foretatt restaurering og undersøkelser 

av jættestuen i Maglehøj hvor rester av bark ble observert i mellom steinflisene. Mange steder 

var det et dobbelt lag med bark hvor folden vendte ut i kammeret parallelt med steinflisene 

som er mellom 4-80 cm lange. Der hvor barken var best bevart ligger den langs hele 

steinflisene og det ble observert bark mellom alle mellomrommene hvor tørrmuren var intakt. 

Barken var bevart i omtrent 120 mellomrom, hvor det er gjenværende fold i omtrent 30 av 

dem. Barken var tilstedet i hele kammeret, bortsett fra veggene som ble gjenreist i 1909 og det 

ble ikke observert bark i gangen, trolig på grunn av at den originale veggen ikke er bevart. 

Ved undersøkelsen av gravhaugen ble også et preparat med tørrmur og birkebark tatt ut. 

Preparatet ble umiddelbart stabilisert og senere fiksert i gips, og barken ble identifisert til 

bjørk (Betula sp.) og radiokarbondatert til 3330-2920 f. Kr. (Dehn og Hansen 2006:25-26). 

I forbindelse med undersøkelsene i 1996 ble et felt i gravhaugens sørside åpnet hvor 

jættestuens kompliserte oppbygging kunne observeres. I feltets ene side ble det observert 

steinpakninger, takstein, knust flint, kalkmasse, mens den andre siden viste tegn til innbrudd 

og etterfølgende lukking (figur 6) trolig i senneolitisk tid (Katalog 2006). Gravhaugen 

karakteriseres som velbygget med en kjent og vanlig konstruksjon uten at den er teknisk 

avansert (Dehn og Hansen 2006:24). Bark i tørrmurer har så langt blitt dokumentert i åtte 

gravhauger i Danmark og siden bevaringsforholdene i Maglehøj har vært særlig gode gir det 

unik informasjon om distribusjonen av barken i kammeret. Ved å samtidig benytte 

informasjonen fra de syv andre gravhaugene er det trolig at bark ble benyttet fra gulv til tak 

både i tørrmuren i kammeret og tørrmuren i gangen (Dehn og Hansen 2006:33). 



7 Befaring til jættestuen Maglehøj 

Nå er imidlertid Kulturstyrelsen bekymret for birkebarkens tilstand, hva som er årsaken til 

nedbrytningen, og hva som eventuelt kan gjøres av aktive og preventive tiltak. 21. mars 2012 

besøkte derfor Nationalmuseets Bevaringsavdeling Maglehøj ved Hårlev på Stevns sammen 

med Kulturstyrelsen. Ønsket for befaringen er et overblikk over bevarings- og 

nedbrydningsforhold for birkebarken som er bevart mellom steinflisene i tørrmuren i 

kammeret. 

Ved befaringen opplyste Kulturstyrelsen at kammeret i jættestuen alltid har vært jordfritt og at 

det ikke har været konstatert fukt i kammeret. Kulturstyrelsen fastslo at gravhaugen er 

velbygget og konstruert slik at det ikke trenger vann inn i kammeret. Den gode konstruksjon 

har dermed sikret gode bevaringsforhold for birkebarken gjennom 5000 år, og trolig har også 

birkebarkens beskyttende egenskap virket aktivt i århundre før graven ble åpnet. Nå erfares 

det imidlertid at barken brytes ned, og det diskuteres om nedbrytningen er av mikrobiell art 

eller av fysisk art i form av at publikum fjerner barken bevist eller ubevist. Som tidligere 

nevnt har gravhaugen vært åpen for publikum, men den er nå stengt med en gitterdør som 

tillater utlufting. Under befaringen ble det observert fragmenter av bark på gulvet langs 

tørrmuren, som gir en indikasjon på at publikum kan ha fjernet bark før gravhaugen ble 

avstengt. Det var også tydelige spor etter nylig menneskelig aktivitet i kammeret i form av 

telys, sigarettsneiper og spillbrikker (figur 6). Barken på østsiden av kammeret gir inntrykk av 

å være bedre bevart enn barken på vestsiden. 

 

 

Figur 6. Spor etter nylig 
menneskelig aktivitet i form 
av telys på tørrmuren. 
Tørrmuren er ikke original, 
men rekonstruksjon etter  
innbruddet i senneolitisk tid. 



Under befaringen var det sol og høy blå himmel, og både temperatur og relativ fuktighet ble 

målt ved inngangen og i gravkammeret. Den relative fuktigheten ble målt i skyggen ved 

inngangen ytterst i gravhaugen til 88% RF og temperaturen til 8,1°C, og duggpunktet1 er 

dermed omkring 6,2°C. I gravkammeret ble det målt 84% RF og temperatur 9,8°C, og 

duggpunkt på ca. 7,2°C. Overflatetemperaturen på steinene i veggen og taket ble målt til 

9,0°C (Jensen 2012:pers. komm.). Gulvet var tørt og det var ikke tegn på løpende vann 

utenfra i kammeret, men taket i kammeret var dekket av vann som trolig kommer fra kondens. 

Kondens oppstår når luft blir kjølt ned til duggpunktet og dermed ikke kan inneholde like mye 

fuktighet i form av damp. Vann kan kondensere innendørs når varm, fuktig luft kommer i 

kontakt med kaldere overflater innendørs, særlig der ventilasjonen er dårlig som for eksempel 

i hjørner, tak eller gulv. Kondens danner seg på flater og fører ofte til oppblomstring av mugg 

(SPAB 2009). 

Under befaringen ble det observert at vann dryppet ned fra taket i kammeret og at det rant 

nedover både veggene og tørrmurene (figur 7). Flere steder var derfor birkebarken våt, og 

muggforekomst ble observert i taket og på de øvre byggesteinene i veggen (figur 7 og 8). Det 

er derfor stor risiko for nedbrytning av barken når den er våt siden det fører til oppblomstring 

av mugg. Kulturstyrelsen opplyste at kondensen trolig oppstår kun om våren når varm luft 

kommer utenfra og inn i kammeret hvor den varme luften kommer i kontakt med de kalde 

steinen, og at overflatene i kammeret dermed er tørre resten av året.  

 

           

                                                
1	  Duggpunkt defineres som temperaturen en gass må kjøles til for at vanndampen skal kondensere til 
vann  (Padfield, MetLex 2009).	  

Figur 7.  Tydelig fukt og muggforekomst i 
taket i kammeret. 

Figur 8.  Muggvekst på en av de øvre 
byggesteinene. 



Det er imidlertid flere ukjente faktorer tilstede, blant annet vites det ikke om det alltid har 

vært kondens i kammeret. Kanskje har ikke kondens og oksygen vært et problem før 

kammeret ble åpnet i 1823, og det er først nå de 200 siste årene at birkebarken brytes ned og 

smuldrer opp på grunn av stort luftskifte i gravhaugen som transporterer ut og inn fukt 

(Jensen 2012:pers. komm.). Som tidligere nevnt er ideelle forhold for bevaring av birkebark 

en temperatur mellom 17 - 25˚C og en relativ fuktighet mellom 45% - 55 %, men det er 

naturlig nok større svingninger i jættestuen som fører til at birkebarken får en syklus hvor den 

sveller, tørker, sveller og tørker gjennom hele året. Er det fuktig i kammeret om vinteren, kan 

det føre til at is dannes i birkebarken. På den andre siden fører birkebarkens kjemiske 

sammensetning til at materialet ikke absorberer noe særlig med fukt, så hvor skadelig 

svingene kan være for materialet er dermed usikkert.  

Kanskje har barken vært nedbrutt gjennom de siste 5000 årene, men at det først nå oppdages 

på grunn av at publikum fjernet birkebarken mellom steinflisene. Eventuelt kan 

mikroorganismer spist alt det spiselige i barken, men at det fortsatt pågår mekanisk 

nedbrytning. For eksempel lever muggsopper av dødt organisk materiale hvor de i hovedsak 

forsyner seg av cellulose og lett tilgjenglig sukkerarter (Mattsson 2004:6, Unger m. fl. 

2010:95). Er cellulosen spist opp, har birkebarken dermed mistet noe av sin mekaniske styrke. 

7.1 Tiltak 

Først er det viktig å få konstatert hvor fukten kommer fra, og eventuelt hvilken tid på året 

fukten oppstår. Fukten kan for eksempel og mest sannsynlig komme fra kondens, eller den 

kan komme fra bakken eller løpende vann fra jordhaugen. Derfor bør det gjennomføres 

klimamålinger i gravkammeret over et helt år siden det er vanskelig å vurdere fuktbevegelsen 

i kammeret, hvor ofte det er kondens på de innvendige overflatene og dermed hvor høy grad 

kondensen gjør birkebarken våt. Derfor bør overflatetemperatur måles på tak, gulv, nordvegg, 

østvegg og vestvegg. Dernest kan det avgjøres hvorvidt noen overflater er kaldere og dermed 

fuktigere enn andre. Temperatur og relativ luftfuktighet vil bli målt både utendørs og i 

kammeret. Deretter kan den absolutte fuktigheten2 i romluften beregnes og dermed kan 

fuktbevegelesene inn og ut av kammeret dokumenteres. Det bør også settes opp 

overflatefuktmålere som vil dokumentere kondensdannelse og regnmåler som dokumenterer 

når og hvor mye det regner i området (Jensen 2012:pers. komm.). Klimamålingene kan også 

                                                
2 Absolutt fuktighet er et mål for hvor mye vanndamp det er innenfor et gitt område (MetLex 2009). 



gi svar på hvorfor birkebarken er bedre bevart i kammerets østside, men trolig kommer det av 

mindre fukt eller mer jord som fører til bedre bevaring. 

Deretter er det viktig å dokumentere i hvilken tilstand birkebarken er. Det ble under 

befaringen tatt ut prøver av birkebark og målet er å analysere birkebarken mot birkebarken 

som ble tatt ut i preparatet i forbindelse med restaureringen og undersøkelsen av jættestuen i 

1996. Det vil benyttes sveip-elektronmikroskop (SEM) for å se hvor mye organisk materiale 

som er igjen i birkebarken sammenlignet med barken fra preparatet som ble tatt ut i 1996 og 

dermed se om det fortsatt pågår nedbrytning i materialet.  

 

Bekrefter klimamålingene at kondens er problemet i kammeret kan det settes opp en lufttett 

dør i gangen som hindrer varm, fuktig luft å komme inn, samtidig som en ventilator utnytter 

at det absolutte fuktinnholdet i luften utenfor i perioder hvor den er lavere en det absolutte 

fuktinnholdet i kammeret (Jensen 2012:pers. komm.). Settes det opp en lufttett dør vil det 

imidlertid føre til at kammeret fortsatt vil være avstengt for publikum som på den andre siden 

vil være med å forbygge at birkebarken fjernes bevist eller ubevist. Skal gravkammeret være 

åpen er der det viktig å opplyse publikum om jættestuens historie, funksjon, materiale og 

bevaring, hvor det blant annet oppfordres til ikke å røre birkebarken siden det pr. dags dato er 

ikke noen form for informasjon ved jættestuen Maglehøj. Viser imidlertid klimamålingene at 

fukten kommer fra løpende vann fra jordhaugen, kan det legges en membran som gjør 

gravkammeret tett. 

Mer inngripende tiltak som ble vurdert er å påføre birkebarken konsolidering i form av voks 

eller akryl for å beskytte birkebarken mot fukt. Voks tiltrekker seg imidlertid 

mikroorgansimer og akryl vil ikke holde over lengre tid. Den kanskje viktigste faktoren er at 

det vil være umulig å konsolidere hele birkebarken på grunn av at størsteparten av 

birkebarkens areal sitter fast mellom flisene og det vil dermed være uhensiktsmessig å ta ut 

Figur 9. Prøver tatt av birkebarken under 
befaringen. Prøvene skal analysere med SEM og 
sammenlignes med birkebarken som ble tatt ut i 
preparat i 1996. 



birkebarken siden den ligger in situ. I tillegg er birkebarken svært skjør, og blir den forsøkt 

tatt ut for å konsolidere er det stor risiko for at den bare vil smuldre bort. 

8 Konklusjon 

Birkebark har sammen med jord og steiner vært viktige element i konstruksjonen av 

jættestuer, men barken har ikke fått like mye oppmerksomhet trolig på grunn av at den er 

vanskelig å skille fra andre materialer som for eksempel røtter som ligger mellom flisene. I 

sin grunnkonstruksjon er jættestuene bygget opp av en rekke bæresteiner bestående av store 

steinblokker og mellom steinblokken befinner det seg en tørrmur bestående av flate 

sandsteinsfliser som ligger lagvis. Mellom tørrmurflisene ligger fint foldet bark, som har gjort 

konstruksjonen tørr, samtidig barken har fungert som trykkfordeler og dekorasjon. 

Birkebark består i hovedsak av organiske komponenter, men med spor etter uorganiske 

forbindelser og materialet er tynt, tett, sterkt men samtidig elastisk og birkebark kan dermed 

formes lett mekanisk. Birkebark har høy resistens mot absorpsjon av fuktighet og er 

motstandsdyktig mot insektangrep. Organiske materialer er imidlertid forgjengelig siden det 

utsettes for biologisk, kjemisk og fysisk nedbrytning. Derfor er det trolig særlige betingelser 

tilstedet i gravkammeret for at birkebarken skal kunne overleve i så mange år. Faktorer som 

kan ha vært med å fremme bevaringen er blant annet at kammeret har vært jordfritt siden det 

ble forlatt for siste gang i steinalderen og at flint holder jordmassene adskilt fra barken og 

dermed tørkes barken ut i stedet for å brytes ned. Hva som har skjedd etter åpningen av 

gravkammeret spiller også en rolle, som for eksempel hvis publikum har hatt tilgang til 

kammeret.  

I jættestuen Maglehøj ved Hårlev på Stevns i Danmark finnes Nordeuropas eldste 

murerhåndverk hvor det i tørrmuren er bevart birkebark. Gravkammeret ble første gang åpnet 

i 1823, og har siden den gang gjennomgått flere restaureringer og undersøkelser, senest i 1996 

hvor det ble tatt ut et preparat med tørrmur og birkebark. Nå er imidlertid Kulturstyrelsen 

bekymret for birkebarkens tilstand, og det ble derfor gjennomført en befaring til jættestuen 

Maglehøj hvor temperatur og relativ fuktighet ble målt. Taket i kammeret var vått, trolig på 

grunn av kondens som oppstår om våren og det ble observert muggforekomster. 

Gravkammeret bør klimamåles over et år for å konstatere hvor fukten kommer fra og hvilken 

tid på året det oppstår. Birkebarken kan påføres voks eller akryl for å beskytte mot fukten, 

men siden birkebarken er in situ anbefales det ikke. Kondens kan imidlertid forebygges ved å 

sette inn en lufttett dør i gangen, men det vil samtidig stenge ute publikum. 
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