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1. Indledning. 

 

Glavendrup Lunden, beliggende mellem byerne Glavendrup, Torup og Skamby på Nordfyn, er et historisk 

særdeles spændende sted! 

Lunden udgøres af en ca. 325 meter lang og op til ca. 75 meter bred bevoksning, der er orienteret øst/vest 

med en svag drejning mod nordnordvest/sydsydøst, hvor den østlige del udmunder ved vejen Stenager, hvor 

også den tilhørende parkeringsplads ligger! 

 
Runestenen og de to gravhøje vist med gule prikker på det lave målebordsblad fra ca. 1875 © KMS. 

Runestenen længst mod vest og derefter de to høje øst for stenen. 

 

I lunden findes et større antal historiske mindesten, der omfatter mange interessante emner som f.eks. 

Ansgar, Reformationen, indførelsen af kvinders valgret 1915, genforeningen 1920 og befrielsen 1945 m.v. 

Rent forhistorisk er sammensætningen af anlæggene i lundens vestlige del af stor kvalitet og betydning! 

Længst mod vest står selve Glavendrup runestenen (3415:11), der er en meget spændende og flot sten, der 

iøvrigt har Danmarks længste runeindskrift. De ældste oplysninger om stenen er fra henholdsvis 1792 og 

1806, og stenen er muligvis fundet på den vestligste af de to høje (3415:18).  

Stenen indgår i den vestlige del af en omtrent 45 meter lang og ca. 12 meter bred skibssætning fra vikingetid 

(3415:17). Runestenen står ikke i selve skibssætningens vestlige stævnspids, hvis man tænker sig stenenes 

buer (”skibets” sider) forlænget i denne retning, men omtrent 12-13 meter for langt mod øst. (Jvf. det 

indsatte udsnit af reliefkortet samt Magnus Petersens tegning herunder på side 4 og 5). 

Runestenens placering på en lille kunstig jordhøj på dette sted skyldes de tiltag Nationalmuseet ved Vilhelm 

Boye foretog på stedet i 1892, hvor også runestenen blev fredet og tinglyst. (V. Boyes rapport af 17. oktober 

1892). 

Stenen bliver dog flyttet lidt (1,25 meter) mod vest og sænket (0,6 meter) i efteråret 1958, da Fyns 

Stiftmuseum ved Erling Albrectsen foretager arkæologiske undersøgelser på stedet i oktober/november 

måned. Ved denne flytning forsynes stenen i øvrigt med et nyt betonfundament. Det som stadig findes under 

runestenen. Albrechtsen er inde på historikken om runestenes fundforhold og placering, og påpeger, at stenen 

både i 1806, 1864 og 1894 næppe er flyttet meget længere end højst nødvendigt!  

Desværre er der især i og omkring anlæggets vestlige halvdel og området vest for skibssætningen taget sand i 

ældre tid, hvilket har besværliggjort de arkæologiske iagttagelser på stedet betydeligt! 
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Skibssætningens østlige ”stævn” sejler lige ind i en mindre bronzealderhøj (3415:18), og derved får anlægget 

tydelige ligheder med andre skibssætninger i Danmark. Desværre mangler nu flere af de store sten her som 

M. Petersen tegner og også omtaler fra lokaliteten. (Både Boye og Albrechtsen registrerer rester og 

fragmenter af kløvede sten fra skibssætningens forløb flere steder, både i de oprindelige standhuller samt 

liggende i muldlaget i området). 

Spændende er det, at eksempelvis Bækkemonumentet mellem Bække og Vorbasse i det sønderjyske opviser 

præcis samme opbygning eller konstruktion! Altså en vikingetidig skibssætning med ganske samme 

orientering og med en runesten i ”veststævnen” og en ”øststævn”, der ”sejler” lige ind i en eksisterende 

ældre gravhøj! Hvorved de form. begge har fået den ønskede effekt med en hævet eller løftet stævn! 

Denne effekt virker i øvrigt ret tiltænkt ved Bækkemonumentet, hvor de ”mindste sten” har været placeret 

”midtskibs”, hvorfra de stiger i størrelse og højde imod stævnene, og veststævnen udgøres af en høj markant 

runesten! 

 

 
Bækkemonumentet her set på luftbilledet fra 2008. © KMS 

 

 
Og her Glavendruplunden forsøgt vist med reliefkortet som baggrund for at undgå  

monumentets sløring af de mange store nuværende træer på stedet! © KMS 

Skibssætningen fornemmes til venstre i lundens vestlige del, hvor runestenen står på den lille cirkulære 

forhøjning. 
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Lidt øst for gravhøjen 3415:18 ligger endnu en lignende gravhøj (3415:19) og lidt nord for disse og 

skibssætningen findes en dog lidt svær erkendelig højrest inde i underskoven, der først er blevet registreret så 

sent som i 2008 (3415:20).  

På to tegninger dateret til 1874 og 1875, tegnet af Magnus Petersen, ses stedet med henholdsvis 

omvæltede/fraværende og genrejste/tilførte sten i selve skibssætningen! På dette tidspunkt ses runestenen 

stående på den recente mindre jordhøjning, hvorpå den sandsynligvis blev rejst i sommeren 1864. 

Man kan desuden (med alm. forbehold) bemærke sig stedets udseende på dette tidspunkt forud for 

mindelundens tid! 

Især er det nok så interessant, at der på tegningen fra 1974 synes at være den flere steder omtalte dybe 

sandgrav umiddelbart øst for runestenen i skibssætningens vestlige ende! 

 

Ved undersøgelserne og restaureringsarbejderne i 1892-94 og 1958 bliver der foretaget udgravninger og 

restaureringer ved både skibssætningen og de to høje. Boye (1892) er især interesseret i, om højene ”tilhører 

samme Tid som Skibssætningen og Runestenen”! Han finder dog hurtigt en række mindre stenkister og urner 

i høj 1 = (3415:18), der tydeligt viser, at begravelserne og dermed højen er fra Bronzealderen. (Det samme 

gælder i øvrigt for 3415:19). 

Som nævnt er runestenen fundet i området og iflg. oplysningerne ”nedsunken i en sandgrav” på (ved?) en høj 

kaldet ”rævhøi”, og der kan teoretisk have ligget endnu en sådan høj vestligt for skibssætningen, som Boye 

selv er inde på! Men den kan også have stået på den nuvæende Rævehøj (3415:18). 

Der har givetvis oprindeligt været flere høje i området, hvad også den i 2008 fundne højtomt indikerer. 

I den forbindelse kan det nævnes, at Boye hos lodsejeren indhenter oplysninger om urnebegravelser og 

brændtbenskister fundet i marken både øst og syd for området. 

 

 
Magnus Petersens tegning fra 1875. 

De to bronzealderhøje øst for skibssætningen kaldes under eet ”Rævehøjene”! 

Den østligste dog af og til også ”Flinthøj” (t.h. på billedet herover). 

I baggrunden th. ”Thorshøj” og vest herfor skimtes Skamby Kirke ca. midt i billedet på bakkedraget. 

(Se også Albrechtsen 1958 billede nr. 3116 og billede 3315 fra 1892).
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2. Årsag til reetableringsarbejdet på lokaliteten.  

Glavendruplunden har reelt længe ført en lidt ”hensygnende tilværelse” siden istandsættelserne i 1958! 

Rent ”vegetationsmæssigt” har træer og buske på stedet længe haft lidt ”frie hænder”, hvilket der allerede for 

30 år siden i 1984 blev anført i beskrivelserne fra stedet. 

Både selve lunden og de deri værende fortidsminder trængte til soignering og frigørelse for både større træer 

og lavere underskov og buskads osv. således, at der kunne skabes lys og luft i lundens centrale dele og 

derved give publikum et langt bedre indsyn og dermed forståelse af anlægget.  Endvidere er lokaliteten 

udvalgt til at indgå blandt de danske forhistoriske monumenter, der indgår i det såkaldte DOIL-projekt 

(Danmarks Oldtid i Landskabet). 

De udvalgte lokaliteter bliver forsynet med nye informationsskilte m.v. og flere bliver eftergået og soigneret 

i forskellig grad alt efter behov. 

I dette tilfælde blev stedet besøgt ved et møde d. 14. maj 2014, hvor bl.a. museumsinspektør Ellen Warring 

fra Odense Bys museer og Keld Olsen og Jacob Pedersen fra Nordfyns Kommune samt undertegnede deltog. 

Ved dette møde blev det besluttet at fælde et par af de store træer samt rydde den lavere ”opvækst” på og ved 

de to gravhøje, således at de blev fri for vegetation. Ved højenes nordside var der bevoksning ind i to-meter 

zonen og endda lidt op ad højsiderne. 

En sådan rydning ville dels forstærke publikums indtryk af højene og dels forbedre selve indsynet til 

gravhøjene samt skibssætningen og disse fortidsminders centrale funktion i hele komplekset! 

De fældede større træer m.v. skulle derefter rodfræses og den øvrige vegetation bortkøres og laves til flis, der 

derefter kunne anvendes på de i forvejen etablerede ældre stier rundt i lunden, som publikum desværre ikke 

anvender nævneværdigt længere! 

I stedet går størsteparten af de mange årlige besøgende lige tværs over de to gravhøje og derefter ned 

gennem midteraksen i skibssætningen! 

Denne færdsel havde derfor skabt et betydeligt slid, der især var meget udtalt hen over anlæggene, hvor 

”stien” nærmest var en dyb nedslidt grøft hen over de to gravhøje! 

 

 
”Rævehøj” og skibssætningen set fra øst om morgenen 3. september 2014. 

Bemærk i forgrunden det nedslidte ”hulspor” hen over gravhøjen. 
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Ved mødet blev det desuden besluttet, at slidsporene på de to høje derefter skulle udbedres, som vi normalt 

gør ved sådanne slidskader. 

Endvidere var højen og selve fladen omkring runestenen ret ringe og slidt, og man kunne flere steder se den 

omtalte betonfundering fra 1958, når man gik op til stenen. Det blev derfor besluttet at etablere en 

pigstensbelægning bestående af mindre marksten omkring runestenen. 

 

 

3. Deltagere. 

 

I forbindelse med rydnings- og reetableringsarbejdet ved Glavendrupmonumentet deltog 

restaureringsspecialist Jacob Noe Bovin og en maskinfører fra firmaet Morsø Skov og Naturservice, Møn – 

samt museumsinspektør og restaureringsarkæolog Henrik Høier fra Museum Sydøstdanmark. 

Arkæolog og museumsinspektør Ellen Charlotte Warring fra Odense Bys Museer stod for projektets 

planlæggelse sammen med projektleder Marianne Rasmussen Lindegaard fra Kulturstyrelsen. Begge besøgte 

også lokaliteten under arbejdets udførelse. 

Vi havde et endda særdeles udmærket samarbejde med gartnerformand Keld Olsen fra afdelingen for Vej og 

Park i Nordfyns Kommune samt flere ansatte herfra, som hjalp til med diverse maskinarbejde, så som at 

tilkøre materialer, lave flis og køre det ud på stierne etc. 

Lokaliteten er et velbesøgt sted, og vi havde jævnligt mange lokale besøgende samt større grupper, der af og 

til endda var af en sådan størrelse, at de arriverede i store turistbusser. 

 

Der blev efter reetableringsarbejdets afslutning afholdt ”genåbning” af Glavendrup Lunden lørdag d. 20. 

september 2014 som led i det omtalte projekt ”Danmarks Oldtid i Landskabet”! 

 

 
Ellen Charlotte Warring (tv.) og Marianne Rasmussen Lindegaard (th.)  

i samtale ved lokaliteten d. 4/9, hvor vi i øvrigt havde besøg af TV2 Øst.
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4. Reetableringsarbejdet. 

 

Indledtes med, at arkæolog Ellen Warring og en arkæolog mere fra Odense Bys Museer på forhånd var ude 

og indmåle området og fortidsminderne med GPS. 

Efterfølgende sørgede de for fjernelse af en flagstang og en mindesten fra 1916, der var placeret på højen 

mod øst (3415:19). Stenen blev flyttet ind i skoven mod nordøst hvor stien svinger mod nordvest langs med 

skovkanten. 

Der blev i forbindelse med dette arbejde, foretaget d. 15/8 2014,  ikke gjort arkæologiske iagttagelser, da der 

var ”ren muld” i de fremkomne huller i højen. Hullerne blev efterfølgende opfyldt med frisk ren grus. 

(Meddelelse fra E. Warring). 

 

Træfældningen: 

Vi startede på lokaliteten om morgenen d. 2. september 2014. 

Jacob Bovin og hans medarbejder startede med at begynde fældningen af de store træer omkring 

fortidsminderne – dvs. de to høje.  

Eftersom Glavenduplunden som nævnt indeholder mange mindesten o. lign., var det ikke forsvarligt at fælde 

træerne på traditionel vis. De måtte skæres ned fra toppen, således at de enkelte grene og stammestykker 

faldt ned tæt ved det pågældende træ, og derved ikke kom til at beskadige hverken fortidsminder eller 

mindesten m.v. 

Vi fældede på denne vis 7 – 8 af de meget store træer i lunden, fordi det undervejs i forløbet blev afgjort, at 

flere træer end først antaget måtte ned for at skabe det nødvendige ”luftrum” omkring fortidsminderene. 

Efterhånden som grene og træer blev savet ned, sørgede medarbejderne fra ”Vej og Park” for, at 

stammestykkerne blev kørt væk, og at alle mindre grene m.v. blev hugget til flis. 

 

 
Træfældningen påbegyndes ved at grenene saves ned! Området med højene set fra vest. 
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Og derefter kan træerne saves ned fra toppen i mindre stykker. 

 

Runestenen: 

Mens Jacob Bovin arbejdede med træfældningen startede jeg selv i den vestlige ende med at afrense området 

omkring runestenen på den mindre platform, der findes på højtoppen omkring runestenens fundering, og 

derefter udlægge et lag rent 0,8cm grus på arealet. Stedet var som nævnt meget nedslidt, og når det regnede 

stod der ”småpytter” på den gl. betonflade i det våde mudder omkring stenen. 

Runestenens fundament i beton fra 1958 var udmærket og stabilt, og det ændrede vi intet ved. Ej heller blev 

stenene ind under ”stenens velkendte spidse næb i stenens underside”, som Albrechtsen kalder stenens form 

ved basis, ændret. Disse sten, der går ind og støtter stenen i dette område, sidder i selve betonfundamentet. 

Den etablerede pigstensbelægning blev derimod tilpasset disse forhold så godt det lod sig gøre, for netop ikke 

at destabilisere stenen på nogen måde. Så selve runestenens stilling eller understøtning er der intet ændret 

ved. 

Endvidere lagde jeg ingen sten klods op til runestenens overflade, men sørgede derimod omhyggeligt for, at 

der var rent grus mellem selve runestenen og de nærmestliggende pigsten/marksten! 

Pigstensbelægningen blev derefter lagt i en lidt oval cirkel omkring stenen, hvor selve fladen på området 

ligesom bestemte belægningens udformning. Det var jo netop planen, at belægningen ligesom skulle 

harmonere med selve runestenen, og derfor blev netop disse granitsten valgt, hvilket passede rigtigt fint til 

stenen. Der var en del flintknolde i det leverede stenmateriale, men disse frasorterede jeg således, at det kun 

var granit der blev anvendt i belægningen. 

Stenene er kun lagt i rent grus, og der er intetsteds anvendt cement eller lign. bindemiddel! 
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Efterfølgende kørte vi med en lille jorddumper ren harpet muld ind til siderne af ”runestenshøjen”, og jeg 

udformede højens sider således, at de dels har en tilpas hældning for besøgende og dels ser proportionalt 

rigtigt ud, når man nærmer sig stenen fra øst – som jo stort set samtlige besøgende reelt gør. 

 

   
 

  
 

  
Arbejdsbilleder fra reetableringsarbejdet ved Glavendrup runestenen. 
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Gravhøjene: 

Da højenes nærmeste områder var frigjort for både høj og lav vegetation og træmaterialet var enten kørt bort 

eller endt som flis på stisystemet, kunne vi komme til at udbedre slidskaderne på de to bronzealderhøje. 

Det kan indskydes, at vi rettede F.M.-stenen på den vestlige høj (3415:18) op, da den hældede kraftigt mod 

nordøst. Stenen blev ikke flyttet fra dens placering på østsiden af højen, men blot frigravet og oprettet. Der 

kunne iagttages dybtliggende større moderne glasskår i hullet til stenen, som om man bevidst havde villet 

markere denne moderne nedgravning på denne vis ved stenens rejsning på stedet! 

Derefter indkørtes først 0,8cm grus med jorddumper, der udlagdes på de nedslidte eller eroderede partier på 

højene. Vi anvender til reetableringsarbejder som dette netop denne slags grus som et slags ”signallag”, idet 

man så i eftertiden altid kan fornemme til hvilket niveau de respektive fortidsminder har været berørt, fordi 

gruslaget adskiller sig markant fra de originale lag i højopbygningen. 

Gruset blev udjævnet og revet med håndskovl og rive, og derefter påførte vi et lag ren harpet muld ganske 

som beskrevet ved runestenshøjen. Ved at tilkøre et rimeligt muldlag blev de nedslidte partier på de to høje 

udlignet og jævnet på denne vis med grus og muld. 

Efterfølgende blev områderne tilsået med græsfrø, hvilket i øvrigt også blev gjort ved jordhøjen til 

runestenen. 

 

  
Området ved højene set fra øst efter udlægning af grus og muld. På billedet tv. højen 3415:18 med den 

oprettede F.M.-sten. 

På billedet th. er det højen 3415:19 der ses i forgrunden med 3415:18 og skibssætningen i baggrunden. 
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Tv. situationen set fra vest med 3415:18 i forgrunden. 

Th. området set fra skibssætningens vestende. - Bemærk den nu skabte åbning i trækronerne og dermed 

lysindfaldet ved skibssætningens østende samt området ved højene. 

 

Afslutningsvis besluttede vi at etablere en slags ”spærring” mod øst, ved at lægge en række pæne natursten 

lig dem der fra gl. tid findes mange steder langs stierne i lunden. Selve stenene leverede ”Vej og Park” og vi 

udvalgte dem på en af deres nærliggende materialepladser. 

Vi er helt på det rene med, at stenene ikke vil afholde publikum fra oftest at gå den direkte vej mod 

skibssætningen og runestenen hen over gravhøjene, men forventer dog, at en del sandsynligvis vil fornemme 

hensigten og følge stisystemet mod højre, hvor der nu er udlagt friskhugget flis frem til stierne ind til 

skibssætningens midte samt til Glavendrup Runestenen på dens reetablerede høj!  

 

 
De sydligste fire af de udlagte sten ved indgangsområdet til højene set fra stien der fra øst leder derind. 

Den højeste af stenene, længst til venstre, har hele tiden været der. 

 

Henrik Høier. 


