Klekkendehøjen
er den eneste dobbeltkamrede jættestue på
Møn.
Den blev opført i yngre stenalder 3.200 år før
Kristi, bondestenalderen, hvor storstensgrave
og kultdyrkelse var i højsædet.
Det er nu muligt at komme ind i begge kamre
efter restaureringen, sommeren 2001, i en af
Danmarks ældste og mest
berømte bygningsværker.
Fra højen er der en flot udsigt ud over Smålandsfarvandet til bl.a. Farøbroerne med omgivende øer!
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Klekkendehøjen

er en 5000 år gammel dobbeltjættestue, som
blev udgravet af kammerherre A. de la Calmette på Marienborg.
Sydkammer: Længde 4,70 m. bredde 2,40 m.
Nordkammer: Længde 4,20 m. bredde 1,85 m.
Begge gange: Højde 1,25 m.

Røddingekongen
gravsat i Klekkendehøjen

Johan Paludan fortæller, at kong Rød skal have

været en frygtelig og grusom karl. – Han regerede
i distrikt Røddinge, omkring år 630, samtidig med
Lejrekongerne Rorik den 2´s og Helge den 2.´s
tid. Røddinge, som på den tid var del af en ø og hed
Sprogø – senere Sprove -. Engang siger man, har en
anden konge, der går under navn af Borre Søkarl,
fordi han boede på den lille ø Borren, nord for Røddinge, vovet sig over på hans gebet, men Røthe, der
længe havde kæmpet mod ham, skød ham, med en
stålbue, pilen igennem ryggen, at han styrtede.

Denne Borrekonge har, efter sagnet her, forud
fældet en af Røthes kæmper Atte, og sænket ham
i Attekilde nær Ebbelnæs. Kilden er nævnt efter
den dræbte.

Man viser endnu i en af Ebbelnæs gårde stedet,
hvor Borren Søkarl faldt.

Ved udgravningen i slutningen af 1700-tallet,
foretaget af kammerherre Calmettes hushovmester og 14 hovbønder, blev foruden skeletdele fundet to hele lerkar, ravperler, økser af
flint og bjergart samt nogle flintdolke.
Genstandene blev i 1807 sendt til det nyoprettede Nationalmuseum i København, et af de
første bidrag til museet.
Udgravningen var en af de tidligste, der er foretaget i Danmark. På det tidspunkt havde man
ikke kendskab til oldtidens kronologi, og man
mente, at der i dobbeltjættestuen, der var
formet som en Thorshammer, var begravet to
fosterbrødre.
De mange døde måtte være faldet i kamp sammen med de to høvdinge.

På samme tidspunkt syntes det nordlige kammer at være i rimelig stand. Men for et par år
siden måtte det dog låses af, fordi der var
alvorlig risiko for, at det ville styrte sammen.
Restaureringsarbejdet begyndte i sommeren
2001 og hele sommeren kunne man følge arkæologernes arbejde, mens det stadig var
muligt at komme ind i det sydlige kammer.
Problemet var at to bæresten i den vestlige
langside var sunket 20-25 cm i jorden. En
grævling eller ræv har på et tidspunkt i de
sidste 200 år gravet en gang under bærestenene, som efterfølgende var sunket i ned i
gangen. Flere af dækstenene havde derfor
mistet deres fundament og var i fare for at
styrte ned.
I løbet af efteråret 2001 dækkede græsset
Klekkendehøj og gravhøjen står atter, som da
den blev bygget for 5000 år siden, men en
undtagelse:

Der er nu installeret elektrisk lys i højen.

Røddingekongens segl
Ved en restaurering af det sydlige kammer i 1987
fik man bekræftet en tidligere iagttagelse fra en
anden jættestue på Møn, at bondestenalderens
højbyggere ved hjælp af skrå lag af brændt flint
bag tørmursstablerne havde sørget for, at kammer
og høj blev drænet og således holdt fri for fugtighed. Endvidere var der en afsats omkring højen.
Det er foreslået, at den blev brugt til henstilling
af offergaver, f.eks. lerkar med mad og drikke.
Foruden ved gravene ofrede man også i moser.
Ikke langt fra Klekkendehøj ved Lerbæk er omtrent på samme tid ofret 8 flintøkser.

