En skibssætning fra vikingetiden

Hvis turen skal gå mod Nordfyn, så er det værd at lægge vejen forbi Glavendruplunden, som ligger
nordøst for Søndersø. Hér finder I Fyns eneste skibssætning fra vikingetiden. Skibssætningen består
af store sten, der er sat sådan at de danner formen på et skib. Den er 60 meter lang og 12 meter bred,
og i den ene ende står Glavendrupstenen, der har Danmarks længste runeindskrift på hele 210
runer. Læs mere hér.

På stenen står der:
“Ragnhild satte denne sten efter Alle, gode, hæderværdige thegn. Alles sønner gjorde disse kumbler
efter deres fader og hans kone efter sin mand, men Sote ristede disse runer efter sin drot. Thor vie disse
runer. Til en ræte vorde den, som denne sten eller drager den efter en anden”.
Manden som er blevet hædret med dette flotte monument, hedder altså ”Alle” og han har været
”gode” som var en slags præst i vikingetiden. ”Thegn ” betyder at Alle var en fri mand og at han
havde en høj status i samfundet. Det er kvinden Ragnhild og hendes sønner, der har rejst skibssætningen, og en ”ræte” er et ord som skal skræmme dig. Den sidste sætning er altså en forbandelse,
som vil ramme dig, hvis du forsøger at fjerne stenen. Men prøv du bare at skubbe til den – den
rokker sig ingen steder!!

Aktivitet på stedet
Prøv at tælle hvor mange sten skibssætningen består af. Og hvis I har printet runealfabetet hjemme1/2

fra, kan I prøve at skrive jeres navn i runer med små kviste I finder i skovbunden. Måske I har lyst til
at lægge en lille hilsen til de næste som kommer forbi?

Lyst til mere?
I lunden vil I også se, at der også står forskellige mindesten for grundloven, genforeningen med
Sønderjylland i 1920 og Danmarks befrielse, og der vil derfor være gode muligheder for at tale med
børnene om en 1000 år lang tradition for at rejse sten i landskabet som minde om vigtige personer
eller begivenheder. Kan I komme i tanke om en person eller en begivenhed, som I gerne ville sætte et
mindesmærke efter?

Parkering Glavendrup:
Stenager 12, 5485 Skamby
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