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Lidt syd for Øverste Ende ligger der en mærkelig 
samling sten. I juli 2010 foretog Horsens Museum 
en lille undersøgelse af den. Et af formålene var at 
lave en præcis opmåling af stensamlingen. På 
billedet herunder er alle de 78 sten tegnet ind. 
Umiddelbart ser det noget rodet ud, men med lidt 
god vilje aner man en langstrakt skibsformet figur, 
altså det, man kalder en skibssætning  

Under undersøgelsen fandt man spor af en fornem 
kvindebegravelse, som kunne dateres til ca. år 860 
e.Kr. Da skibssætninger normalt rejses over 
begravelser, anser arkæologerne det nu for så godt 
som sikkert, at der er tale om en  eller måske flere 
skibssætninger. Det er et sjældent oldtidsminde 
Endelave hermed har fået. I hele Jylland er der 
kun tre steder, hvor man kan se skibssætninger: 
Lindholm Høje ved Nørre Sundby, Jelling og 
Bække, 40 km vest for Fredericia. Der er også 
skibssætninger på Hjarnø. 

Her er de 78 sten tegnet ind i korrekt beliggenhed på 
et billede fra Google Earth. Det ser forvirret ud, og 
kun ved en udgravning kan man finde ud af, hvor 
stenene oprindelig har stået.  

Inde i skibssætningen ser det ud til at der har været to små 
stenkredse. Skibssætningen er ca. 25 meter lang og 8 meter 
bred. Men det må indrømmes, at der kun er tale om en 
usikker tolkning.

Skibssætningen ligger ved 
den røde prik, ca.30 m. fra 
stranden. Der er ikke land-
brugsjord i nærheden.

Dette brudstykke af et 
skålformet spænde lå i 
skibssætningen. Det 
dateres til ca.860 e.Kr.

Da det nu er sikkert, at stensætningen er skabt af 
mennesker, vil Horsens Museum tage initiativ til at 
få den fredet som oldtidsminde. Museet 
planlægger vist også endnu en lille undersøgelse, 
men en egentlig udgravning af et fortidsminde 
kræver tilladelse af Kulturarvsstyrelsen. Museerne 
har nok at gøre med at undersøge fortidsminder, 
der er truede, f.eks. af motorvejsbyggeri. Så selv 
om vi her på Endelave gerne så, at 
skibssætningen bliver opstillet igen, så er det ikke 
sikkert, at det kan lade sig gøre. Vi skal her i 
Endelavebladet orientere om, hvad der kommer til 
at ske. -Her under viser vi vikingetiden med blåt 
og skibssætningens datering med rødt.

Billedet viser mit gæt på, hvilken bemærkelsesværdig 
seværdighed Endelave går glip af, hvis skibssætningens 
sten ikke bliver rejst igen.
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