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Tarup-Davinde Grusgrave 
 Et landskab i forvandling 

 

Forord 

Der har i 200 år været gravet grus i Tarup-Davinde området og i de sidste 50 år stadig mere inten-

sivt i takt med, at behovet for grus- og stenprodukter er øget, og de teknologiske muligheder i for-

hold til indvinding er udviklet. 

I 2014 fremstår landskabet i Tarup-Davinde området som et markant resultat af grusgravningens 

aktiviteter, og samtidig med at grusgravningen langsomt rykker mod vest, afsluttes en grusgrav-

ningsepoke i Tarup-Davinde området.  

Grusgravningen har skaffet råstoffer til alle mulige nyttige anvendelser - offentlige såvel som priva-

te, men den har også efterladt et landskab med en varieret natur, stor artsrigdom og et væld af re-

kreative muligheder. Man fristes til at kalde det en solstrålehistorie. 

Den fynske Stenklub og Tarup-Davinde I/S besluttede i 2012 at etablere et samarbejde om at for-

tælle grusgravenes historie, mens der stadig var grusgravningsaktiviteter i området og dermed men-

nesker, virksomheder mv., som kunne medvirke til at fortælle historien. 

I perioden 2012 til 2014 har en stor gruppe af personer, herunder medlemmer af Den fynske Sten-

klub, bidraget til at samle og formidle materialer, billeder, viden og historier om og fra grusgravene i 

Tarup-Davinde området. Dette arbejde er i 2014 blevet til udstillingen: Tarup-Davinde Grusgrave –  

et landskab i forvandling, som kan ses i Davinde Stenmuseum samt i nærværende publikation, som 

også er udgivet i 2014. 

Flere fonde har bidraget og gjort det muligt at udarbejde publikation og udstilling.  

Til alle skal der lyde en stor tak for hver jeres indsats – takkeliste findes andetsteds i publikationen. 

Det er med stor glæde, at udstilling åbner, og publikation udgives i netop 2014 – det år, hvor Tarup-

Davinde I/S fylder 25 år. 

God læselyst til alle! 

  

                                                                                                                                       

 

 

Kurt Jeppesen 

Formand  

Den fynske Stenklub                                                                                                                                                   

John Juul Henriksen 

Sekretariatsleder 

Tarup-Davinde I/S 
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Fra støv til liv 
Den allerførste spæde begyn-
delse på Tarup-Davinde grus-
grave fandt sted for 13,8 milli-
arder år siden, da Universet 
blev skabt i Big Bang. Efter få 
minutter var de første atomker-
ner dannet ved ekstremt høje 
temperaturer. Universet bestod 
nu af 75 % brint og 25 %  Heli-
um. De øvrige grundstoffer 
blev først dannet senere ved 
kernesyntese i stjernerne. 
  
370.000 år efter Big Bang var 
temperaturen faldet til omtrent 
5000 grader C, og først nu 
kunne egentlige atomer og mo-
lekyler dannes. Støvpartikler, 
som er helt afgørende for pla-
netdannelse, var det endnu 
ikke muligt at få skabt. Det er 
så svært at danne støv i uni-
verset, at det kun sker i forbin-

delse med en stjernes død. 
Man ved ikke om universet er 
uendeligt stort, men i vores 
synlige univers er der over 100 
milliarder galakser. På billedet 
herover ses et lille udsnit af 
himlen med  tusindvis af galak-
ser. 
Mælkevejen  er en  ca. 13 milli-
arder år gammel spiralgalakse 
som den på billedet og indehol-
der det fantastiske antal på 

over 200 milliarder stjerner. Af 
dem skønner man, at over 10 
milliarder har klippeplaneter  
som jorden med mulighed for 

liv! Skulle der et nært eller fjernt 
sted i vores galakse være liv og  
endda intelligent liv? En fanta-
stisk tanke ville det være, hvis 
der på denne planet var grus-
grave og folk med interesse for 
sten, der var i gang med at skri-
ve  "Grusgravenes historie". 
 
Billedet herunder viser Oriontå-
gen,  hvor der bliver dannet tu-
sindvis af nye stjerner og pla-
neter, når den kæmpemæssige 
gas- og støvsky "falder sam-
men" under sin egen vægt. 
Stjerner er kæmpemæssige 
energifabrikker, hvor alle 
grundstoffer på nær brint bliver 
dannet under udsendelse af 

lys. De tunge grundstoffer kan 
kun dannes i store stjerner - de 
såkaldte supernovaer. 
Næste billede viser en åben 
stjernehob - Plejaderne 

(Syvstjernen). Stjernene her 
har samme alder og er sand-
synligvis dannet i en gas- og 
støvsky som Oriontågen. Sam-
men med andre stjerner blev 
Solen  dannet i en lignende gas
- og støvsky, men på grund af 
Mælkevejens rotation er de i 
dag spredt ud over hele galak-
sen. 
 
Planeter dannes sammen med 
deres stjerne ved,  at en rote-
rende sky af gas og støv falder 

sammen. Hvis der er tunge 
grundstoffer nok, dannes en 
klippeplanet som Jorden.  
Det er fascinerende at tænke 
på, at gruset i Tarup Davinde 
Grusgrave såvel som vi menne-
sker engang har været stjerne-
støv og er dannet i en superno-
va, der er eksploderet millioner 
af år, inden vort solsystem blev 
dannet for 4,6 milliarder år si-
den. - Og når Solen engang 
brænder ud, ender vi på samme 
måde igen. -  Som støv . 

                                                                            

Tusindvis af galakser. Foto: 
The Hubble Extreme Deep 
Field    

Oriontågen. Foto: NASA APOD 

Plejaderne (Syvstjernen). Foto: 
NASA APOD  

Dannelse af et planetsystem. Fo-
to: NASA APOD 

Spiralgalakse NGC 1300 (som 
Mælkevejen). Foto: NASA 
APOD 

Denne side med bidrag  
fra Karsten Bomholt. 

Af  Peter Tang Mortensen 
Den fynske Stenklub  

GEOLOGIEN             
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Vores ca. 15.000 km lange rej-
se med lithosfærepladerne fra 
en placering nær Antarktis til 
vores nuværende beliggenhed 
tog over 500 millioner år - det 
vil sige en gennemsnitlig ha-
stighed på 3 cm om året eller 
cirka med den hastighed, en 
negl gror. Undervejs på den 
lange rejse hen over ækvator 
og under påvirkning af forskelli-
ge klimatiske og geologiske 
hændelser er nye miljøer op-
stået. Bjerge er dannet og igen 
eroderet ned. - Have er belig-
gende, hvor der før var bjerge, 
og takket være pladetektonik-
ken vil Danmark fortsætte sin 
"rejse" mod nord de næste 
mange millioner år.  
Nedbrydningsmaterialer af 
sand, ler og kalk er nu en del af  
 

På tegningen ses jordpladernes bevægelser på grund af en opsmeltning i den øverste del af  jordens kappe  
i ca. 100 km dybde. Det medfører en spredningszone i oceanet og en  underskydningszone (subduktion), 
hvor bjergarter føres  tilbage til kappen. Kilde: Niels Henriksen, Grønlands geologiske udvikling.       

Den levende planet 

Jorden er levende og under stadig forandring 
takket være pladetektonikken, som bevirker, at 
jordskorpen og det øverste af jordens kappe 
sprækker op i store og små jordplader. - Energi-
en kommer fra varmen i jordens indre. 

Pladetektonikken er Jordens puls og hjerteslag. 
Jordskælv, vulkanudbrud og bjergkædefoldnin-
ger er voldsomme begivenheder, men på læn-

gere sigt et nødvendigt onde for opretholdelse 
af liv og skabelse af kontinenter og oceaner. 
Uden de geologiske processer ingen metaller 
eller råstoffer som for eksempel  sand, grus og 
sten. - Pladetektonikken er forudsætningen for 
det liv, vi kender baseret på ilt i atmosfæren og 
næringsstofomsætningen i jord og vand. Plane-
ten Mars  har måske haft liv engang, men her  
kom pladetektonikken aldrig i gang, eller den gik 
i stå igen. På trods af at Mars har solsystemets 
højeste vulkan, er Mars i dag en død planet.  

Bearbejdet model fra Geologisk 
Museums udstilling, "Danmark i 
dybet", viser Danmarks lange 
rejse mod nord de sidste 542 
millioner år fra en beliggenhed 
nær Antarktis til vores nuværen-
de placering på den nordlige 
halvkugle. Foto: Sten Lennart 
Jacobsen, Geologisk Museum, 
København. 

Dette er den 
officielle geolo-
giske tidsskala, 
og den viser 
Jordens perio-
der i millioner 
år.  
 
BEMÆRK,  at 
tidsintervallerne 
har vidt forskel-
lig længde.  
 
Fra Erik Schou 
Jensens bog 
"Sten i  farver". 

Den lange rejse 
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det grus, som er produceret i 
Tarup-Davinde grusgrave i 
over 100 år. Det er tankevæk-
kende, at disse materialer er  
dannet/aflejret under eksotiske 
forhold for millioner af år siden. 
Til  sidst har isen sørget for 
den sidste del af transporten 
fra det sydskandinaviske områ-
de - og til Tarup-Davinde grus-
grave.  
 

                                                                  
Sidste istids forvandling af 
Tarup Davinde området   
 
I de sidste 542 mio. år har det, 
der i dag er Danmark, været 
havdækket i langt størstedelen 
af tiden, og først i tidsperioden 
Oligocæn for ca. 30 mio. år si-
den dukkede Danmark så småt 
op af havet. For 2,5 mio år si-
den ved indgangen til tidsperio-
den Kvartær blev det globale 
klima markant koldere. For om-
kring 1 million år siden ved 
man, at de første iskapper blev 
dannet i Grønland og sandsyn-
ligvis også i Skandinavien, og 

ud fra iskapperne gled gletsjer-
ne. 
På Fyn er der spor efter mindst 
3 istider adskilt  af 3 mellemisti-
der, og hver istid har haft flere 
gletsjerfremstød. Men det er 
kun den sidste istid, Weichel, 
der er fundet spor af i Tarup-
Davinde området. Istiden satte 
ind for omkring 115.000 år si-
den og sluttede for 11.500 år 
siden. Geolog Flemming V. 
Jørgensen lavede i 1994-95 en 
feltundersøgelse i Tarup-
Davinde grusgravene til sin 
afsluttende eksamen i geologi. 
Her fandt han spor af 4 moræ-
ner og en 7 - 20 meter tyk 
smeltevandsenhed, benævnt  
"Birkum-formationen", som er 
opkaldt efter den nærliggende 
landsby Birkum. Formationen 
menes afsat ved tilbagesmelt-
ningen af Det Gammelbaltiske 
Isfremstød, som i midt  Wei-
chel for omkring 45.000 år si-
den med en gletsjertunge gled 
ned gennem Østersøen og op 
over hele Fyn og Tarup-
Davinde området fra sydøst.  

Ud fra grusets sammensætning 
i de enkelte undersøgte grus-
grave tyder det på, at gletsjeren 
med gletsjerport har stået 
umiddelbart øst eller nordøst 
for området i længere tid. Den 
har forår og sommer i buldren-
de smeltevandsfloder skyllet  
de tykke lag af stenrige smelte-
vandsmaterialer ud fra gletsjer-
porten og ud på sletten foran, 
hvor de er aflejret i grovere el-
ler finere lag afhængig af van-
dets hastighed. 
Efter at gletsjeren var smeltet 

Billedet af en islandsk fladlandsgletsjer illustrerer hvordan der kunne 
tænkes at have set ud i Tarup-Davinde området for ca. 45.000 år si-
den.  

Sandet sekvens med gruslag 
aflejret af smeltevand et stykke 
fra gletsjeren. I sandet ses skrå-
lejringer med hældning mod ven-
stre, som viser, at vandet er lø-
bet fra højre mod venstre - eller 
fra øst mod vest i Tarup-Davinde 
området. Tekst: Flemming V. Jørgen-

sen. Foto: Niels Hornstrup. 

Søjler i smeltevandslaget er 
fremkommet ved vanderosion 
efter grusgravningen.  
Foto:  Niels Hornstrup 

Múlajökull fladlandsgletsjeren ligger i den sydlige del af Hofsjökull 

iskappen i Island. Foto: Ivar Örn Benediktsson 
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tilbage, lå området hen som  
hedeslette uden en dækkende 
moræne. Området vendte nu 
tilbage til en arktisk tundra eller 
mammutsteppe som før is-
fremstødet. - Hvordan landska-
bet har set ud mellem de for-
skellige isfremstød, kan man 
kun gisne om. Måske har der 
været et varieret landskab med 
bakker, dale og vandløb som på 
maleriet af et tundralandskab 
udstillet på stenmuseet. 
 
For omkring 22.000 år siden 
kom Nordøstfremstødet eller 
Hovedfremstødet hen over om-
rådet fra nordøst, og i nogle af 
grusgravene har isen afsat tills 
(moræner). Smeltevandsforma-
tionen er flere steder foldet af 
tryk fra nordøst. En alternativ 
teori er, at det i stedet kan være 
dette isfremstød fra nordøst, der 
ved sin fremrykning har aflejret 
smeltevandsenheden  "Birkum-
formationen". 
 
For ca. 17.000 år siden gled en 
gletsjertunge igen op over Fyn 
og Tarup-Davinde området fra 
en sydøstlig retning. Det er det-
te såkaldte Ungbaltiske Is-
fremstød, som har afsat den 
dækkende moræne, der be-
nævnes Birkum Moræneflade. 
Til allersidst har der været et 
genfremstød af denne gletsjer 
også fra sydøst. Det er smelte-
vandsstrømme herfra, som har    
skabt  Ibjergåsen.  

Ibjergåsen er en såkaldt kam-
ås, hvor morænelersbjælken 
løber på langs af åsen, og de 
tykke gruslag er presset op på 
skrå i takt med, at "bjælken" har 
maset sig opefter. 
 
Det er altså Ungbalten med 
dens genfremstød, som har 

dannet områdets ret flade 
landskab med det flotte 
"Ibjerget" i centrum og Vindin-
ge Ådal mod syd.  Den højeste 
kote i området på 47 meter 
over havet er omkring Ibjerget. 
Dertil kommer selve Ibjergåsen 
med en højde på 15 m.  
Områdets højeste punkt bliver 
Ibjerget med ialt 62 meter over 
havets overflade.  Herfra falder 
landskabet kun omkring 12 m 
over 4 km.  

 
Vindinge dal var i istiden en 
bred smeltevandsflod, hvor 
strømmen løb fra øst mod vest 
bort fra gletsjerporten. I dag 
løber Vindinge Å i bunden af 
smeltevandslejet i modsat ret-
ning ud mod Storebælt.  

 
 
 

Billedet af et  tundralandskab, malet af Gunver Friis, illustrerer, hvordan 
der kunne tænkes at have set ud i Tarup-Davinde området for ca. 
45.000 år siden, hvor mammutten har været det mest iøjnefaldende på 
tundraen. Foto: Linda Havgård 

Tegningen af en kamås under istiden og i nutiden er fra Per 
Smeds bog: "Det Fynske Landskab". 

Ibjergåsen, her set fra vest, er et smukt og meget markant indslag i det 
ellers flade landskab. Den er omkring 800 meter lang, 150 meter bred 
og 15 meter høj. Foto: Carsten O. Hansen 
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Isen har sat sine spor ikke ale-
ne på landskabet, men også 
grusgravenes profiler røber 
meget om isens gøren og la-
den. Ud fra foldninger, skure-
striber, kornstørrelser, le-
debloktællinger, fingrustællin-
ger og andet kan geologerne 

finde svar på spørgsmål om de 
forskellige isfremstøds retnin-
ger og blive klogere på tidligere 
tiders forskellige miljøer.  
Forudsætningen for at Tarup-
Davinde området blev Dan-
marks næststørste grusgravom-
råde, er de gunstige geologiske 
forhold. Det skyldes først og 
fremmest den op til 20 meter 
tykke smeltevandsaflejring, 
"Birkumformationen".  
 
Denne smeltevandsformation 
danner grundlaget for hele gru-
sindvindingen i områdets over 
1000 ha. Formationen er over-
lejret af et eller få forholdsvis 
tynde lag af moræne, som i 
mange tilfælde er under 2 me-
ter i tykkelse og tyndest ved 
Tarup Hede nord for landsbyen 
Tarup. Her går gruset flere ste-
der i dagen. Det var her grus-
gravningen startede, fordi man 
kun behøvede at fjerne pløjela-
get, før man var nede ved grus 
af god kvalitet.  
 
Der er gennem årene gjort 
mange fine fossilfund i områ-
dets grusgrave. En 120 cm 
stor stødtand af mammut, fun-
det af grusgravejer Erling  Pe-
dersen i 1970, (brudstykke er 
udstillet i stenmuseet), og et 
mellemfodsben af steppebi-

son, fundet af grusgravejer 
Johnny Hansen, vidner om 
livet på mammutsteppen. Man-
ge andre fund af fossiler fra 
områdets grusgrave kan ses 
på Davinde Stenmuseum.  

Denne iskile består af moræne 
(ler), som er faldet ned i en 
sprække i smeltevandslagene. 
Sprækken er kilet ned i underla-
get af vekslende frost og tø gen-
nem lang tid. Foto: Niels Hornstrup  

Denne imponerende foldning af smeltevandslagene skyldes det kolos-
sale tryk af en flere hundrede meter tyk gletsjer, som senere fra en øst-
lig retning gled hen over Fyn og med sin umådelige vægt masede de 
vandrette lag op i folder. Foto: Niels Hornstrup 

Smeltevandslag i vekslende korn-
størrelser. Grove lag ved hurtigt 
strømmende vand, fine lag ved 
langsomt strømmende vand. En 
senere gletsjer har skubbet lage-
ne op i en bue. Foto: Niels Horn-
strup 

Fine og grove smeltevandslag 
afsat af smeltevandsfloden foran 
gletsjerkanten. Allerøverst den 
usorterede lerede moræne afsat 
hulter til bulter inde under gletsje-
ren ved afsmeltningen.  
Foto: Niels Hornstrup  

Et smukt billede fra en Tarup-
Davinde grusgrav, hvor en jord-
bundshorisont, sammen med træ-
er og den blå himmel spejler sig i 
søens klare vand. Foto: Niels 
Hornstrup 

Sådanne profiler ses kun i akti-
ve grusgrave og ikke i de re-
etablerede grusgrave.  
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Sten, grus og sand er en be-
tegnelse fra industrien for ma-
terialer i en bestemt kornstør-
relse og kan være af vidt for-
skellig geologisk oprindelse. De 
bruges overvejende til bygge- 
og anlægsarbejder. 

Der skelnes mellem: 

Klippemateriale, der brydes i 
stenbrud og kan være granit, 
kvarts, feldspat, gnejs og basalt 
m.fl. 

Bakke- eller landmateriale, der 
indvindes i grusgrave. 4/5 af al 
sten, grus og sand, der indvin-
des i Danmark kommer fra 
landjorden – altså fra grusgra-
vene. Indvindingen på land er 
lettere og giver flere forskellige 
produkter. Over en årrække i 
00’erne blev der på landsplan 
årligt indvundet 25-30 millioner 
m3 sand, grus og sten.  

  
 

 
 

I Tarup-Davinde området blev 
der af et enkelt af områdets 
gravefirmaer – Nymølle Sten-
industrier A/S – i det største 
produktionsår 2005 indvundet 
1,4 millioner m

3
. Tallet for den 

samlede indvinding er større, 
da andre entreprenører også 
gravede i området. 

Sø- eller havmateriale, der 
hentes fra havbunden med 
stenfisker eller sandsuger eller 
fra strandkanten. Sømateriale 
kaldes også for sand, ral og 
søsten. Sømaterialer er mere 
afrundede og bedre sorteret 
end materialer hentet fra land-
jorden. 

 

 

Langager Nord grusgrav nord for Ørbækvej. Davinde Kirke ses i 
baggrunden. Billedet illustrerer klart de 3 trin i afgravningen: mo-
ræne (overjord) til højre, yngste grusaflejring foran til højre og 
opgravning af grus i ”Birkum-formationen” under vand med slæ-
beskovl til venstre. Foto: Niels Hornstrup.  

Rønne Granit brud på Bornholm 
udvides med 10 ha mod sydvest 
over de næste 30 år. Fotokilde: 
NCC. 

En simpel gravetilladelse fra Sdr. 
Nærå Kommune før råstofloven 
af 1972. 

Oplagring på Odense Havn af 
sømateriale hentet i Kattegat. 
Foto: Peter T. Mortensen. 

Af Gunver Friis 
Den fynske Stenklub 

STEN OG GRUS  
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Materialernes  

sammensætning 

 

Såvel sø- som bakkematerialer 
er istidsaflejringer og indehol-
der derfor sten og grus af for-
skellige bjergarter som fx gra-
nit, basalt og gnejs, flint og 
kvarts, sand- og kalksten i 
mange forskellige størrelser. 
Hvor værdifuldt et graveområ-
de er, afhænger af materialer-
nes kvalitet, mængde og til-
gængelighed. Grusforekomster 
med mange sten er mest vær-
difulde, men også stenenes 
vejrfasthed har betydning. Fx 
er porøs flint og kalksten ikke 
anvendelige til betonfremstilling 
og i større mængder ved vej- 
og anlægsarbejder. Dette vil 
blive omtalt senere. 

 

Sortering 

For at kunne anvendes, skal 
det opgravede råmateriale sor-
teres omhyggeligt i forskellige 
størrelser eller fraktioner. En 
grusgravsentreprenør har i sit 
varekatalog mange forskellige 
sorteringer og blandingspro-
dukter. Vore dages byggeri og 
anlæg af veje kræver avance-
rede teknikker og høj kvalitet i 
materialer. 

Standarder, DS og EU 

I tidens løb er der, baseret på 
især dårlige erfaringer med 
anvendelsen af sand-, grus- og 
stenprodukter til forskellige for-
mål, udarbejdet normer og 
standarder for at sikre en vis 
holdbarhed og styrke i slutpro-
duktet. I Danmark var der i 
mange år en gældende norm, 
kaldet Dansk Standard, DS 
401, med forskellige specifika-
tioner. Den er fra 2003 erstat-
tet af EU standarder (DS/EN), 
hvor funktionskrav og specifik-
ke krav til kemiske og fysiske  

 

egenskaber for sand-, grus- og 
sten produkter beskrives.  

Tromler og sold 

Til sortering anvendes tromle-
sorterer og rammesorterer el-
ler vibrationssigte. Det opgra-
vede materiale passerer i 
tromlesortereren gennem et 
antal roterende tromler, hvor 
hul- eller maskestørrelsen 
gradvist øges. De største sten 
forlader maskinen som de sid-
ste. Vibrationssigter består af 
et eller flere vandret liggende 
sold med en given hulstørrel-
se. De mindste masker øverst, 
større og større nedefter. Sol-
dene vibrerer eller ryster.  Det 
opgravede grusmateriale skal 
først passere gennem en føde-
kasse, hvor de største sten 
skilles fra. 

Sorteringsanlæg. Bagest et anlæg med fødekasse (sorterer store sten 
fra) og vaske/tromlesorterer (sorterer i mindre sten og vasket sand). 
Forrest et anlæg med fødekasse og vibrationssigter (sorterer i grus og 
sten i 3-4 størrelser). Grusgrav: NCC, Kappendrup. Foto: Niels Hornstrup. 

Den geologiske definition 

 

Sten   > 20 mm   

Grus   2–20 mm    

Sand   2.0–0.06 mm   

Silt   0.06-0.002 mm   

Ler    < 0.002 mm  

(Kilde: GEUS) 

Grusgravsmateriale føres fra fødekassen bagest til højre til vaske/
tromleanlægget. Vand pumpes op fra den udgravede sø. Sand og ler 
vaskes fra. Stenene sorteres i tromlen. For at mindske støjen ved sorte-
ringen er tidligere tiders metaltromler nu erstattet af kraftige gummisold. 
Ravnegårdens grusgrav. Foto Niels Hornstrup. 
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Produkter til salg 

Den enkelte sortering er define-
ret ved et millimetermål fx 2/5 
mm, som er grus, hvor kornene 
måler fra 2 til 5 mm. Endvidere 
er mange sorteringer i fx sten 
vasket, dvs. at mindre korn 
som sand- og lerpartikler er va-
sket væk. Når materialer ikke 
er vasket, benævnes de tørhar-
pet, hvilket ofte gælder grus i 
forskellige blandinger. Det en-
kelte produkt defineres også 
efter vægt per m3. 

Tilslag 

De enkelte sorteringer kan sæl-
ges til direkte anvendelse eller 
indgå i opblandinger med andre 
sorteringer eller produkter fx til 
beton- og asfaltfremstilling. Når 
sten, skærver og sand indgår i 
beton og asfalt, benævnes det 
tilslag. 

Mange sten op til 500 mm knu-
ses til skærver i forskellige stør-
relser og finder stor anvendelse 
ved vejbygning. Til fremstilling 
af beton er det meget vigtigt at 
undgå porøs flint i tilslaget. Ved 
sortering i grusgraven med hen-
blik på salg af materialer til be-
tonfremstilling bruges en såkaldt 
jig. Den sorterer ved brug af 
vand de lettere sten som porøs 
flint og kalk fra. Sorteringen sker 
i et vandkar, der gennemluftes 
med et lufttryk, der løfter de let-
te sten op til overfladen, hvor en 
bølgemekanik sender dem ud til 
højre. 

 

 

Stenknuser. Bundsten i størrelsen 64-200 mm knu-
ses til 16/32 skærver til brug i stabilgrus. Sdr. Nærå 
grusgrav. Foto: Peter T. Mortensen. 

Et anlæg med vibrationssigter, der sorterer i 4 for-
skellige stenstørrelser. Jørn Nielsens grusgrav, hvor 
Røllehøj senere blev ”skabt”. Foto: Niels Hornstrup. 

En muret brønd dukker op ved 
gravningen og må efterfølgende 
lade livet. Langager Nord grus-
grav. Foto: Niels Hornstrup. 

En jig sorterer ved hjælp af vand og luft de lettere sten – porøs flint og 
kalksten – fra. Det tilbageblevne kan herefter bruges som tilslag til be-
ton og asfalt. Tarup grusgrav. Foto: Nymølle Stenindustrier A/S.   

Sten:  
perlesten 4/8 mm  
ærtesten 8/16 mm  
nøddesten 16/32 mm  
singels 32/64 mm  
bundsten 64/200 mm  
kampesten 200/500 mm  
kampesten > 500 mm 

Blandingsprodukter:  
vasket grus 0/4 mm  
tørharpet bundgrus 0/8 mm  
støbemix 0/8  
tørharpet bundsikrings- 
grus 0/16 mm 
stabilt grus 0/32 mm  

Forskellige materialer fra Ta-
rup-Davinde områdets grus-
grave.  
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Perlesten 4/8 

Singels 32/64 

Kampesten 

Kampesten knuses til skærver. 
Kampesten anvendes også til 
kystsikring, store pyntesten i 
haven eller stenvæg rundt om 
forhøjede plateauer i haven. 

Ærtesten 8/16 

Bundsten 64/200 

Nøddesten 16/32 

Skærver 16/32 

Doseringsanlæg for stabilgrus. Den bageste bunke er det færdige pro-
dukt, som forventes anvendt ved det kommende sygehusbyggeri ved 
Odense. Sdr. Nærå grusgrav. Foto Peter T. Mortensen. 

Perlesten 4/8 benyttes bl.a. til 
topbelægning på stier, gang-
arealer og som pynt i bede. 
Denne vare er ikke så anven-
delig til pladser, hvor der ek-
sempelvis kører biler. Her bør 
der vælges ærte- eller nød-
desten. 

Ærtesten 8/16 benyttes til at 
lægge omkring dræn eller som 
topbelægning på pladser, ind-
kørsler og stier. 

Singels 32/64 knuses til skær-
ver 0/32 eller kan anvendes til 
etablering af sivebrønde/
faskiner eller til etablering af 
dræn for at lede vandet væk.  

Knuses til skærver 0/16 eller 
16/32 og indgår som en kom-
ponent i stabilgrus. Benævnel-
sen ”bundsten” viser tilbage til 
den tidligere udbredte anven-
delse som nederste lag sten 
ved macadamvejbygning. 

Nøddesten 16/32 knuses til 
skærver 0/32 eller kan anven-
des til etablering af sivebrønde/
faskiner eller til etablering af 
dræn for at lede vandet væk.  
Nøddesten kan desuden an-
vendes som fugtspærrende lag 
under gulve. 

Knuste sten af blandet sam-
mensætning, anvendes som 
en komponent i stabilgrus. 
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Støbemix 0/16 

Bundsikringsgrus 0/16 

Bundsikringsgrus er sammen-
sat af uvaskede materialer 
0/64 og anvendes til bund ved 
etablering af veje som frost-
sikringslag under stabilgruset 
ved vejbygning, og hvor der 
kører tung trafik eller megen 
trafik. 

Støbemix 0/16 anvendes til 
støbning af sokkel, gulv mm. 
iblandet cement og vand. 

Et harpesold fra gamle dage. 

Kilde: Lige ud ad landevejen  

Stabilgrus 0/32 anvendes som 
bæreunderlag på veje, ind-
kørsler, pladser, gangstier el-
ler terrasser for at stabilisere 
underlaget, før der udlægges 
asfalt- eller flisebelægning. 

Stabilgrus består af:  
vasket sand 0/8  
alm. sand m. ler  
perlesten 2/8  
skærver 0/16  
skærver 16/32  
vand efter behov 
  
Materialernes sammensæt-
ning gør det muligt ved trom-
ling at pakke blandingen så 
tæt, at hulrum minimeres, og 
det lave vandindhold ikke ska-
ber frostsprængninger. 

Vasket grus 0/4 er udvasket 
for alt ler og anvendes til at 
blande i cement til pudseopga-
ver af f.eks. sokkel/fundament 
eller støbning af gulve.  

Stabilgrus 0/32 Vasket grus 0/4 

Tørharpet bundgrus 0/8 

Tørharpet bundgrus 0/8 bru-
ges som underlag til belæg-
ningssten og fliser og lægges 
oven på stabilgrus. Kaldes 
også for afretningsgrus. 

Tabel for sigteanalyse 
Kilde:  
Nymølle Stenindustrien A/S 

Blå kurve: 

sigteanalyse 

Max 

Min 

Sigteanalyse for stabilgrus 

Alle fotos af materialer:  
Peter T. Mortensen. 
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Vejbygning 

Grus og sten til veje kendes i 
Danmark allerede fra Bonde-
stenalderen. I Oldtidens Romer-
rige byggede man veje med stor 
holdbarhed, så hære og han-
delsfolk kunne komme rundt i 
det store rige. Den viden gik si-
den tabt, og vejbygningen var i 
mange århundreder af ringe 
standard.  

Macadam 

I 1820 udviklede skotten Mac 
Adam en vejbefæstelse af knu-
ste sten, altså skærver, som 
man vandede grus ned i og 
tromlede hårdt sammen. Denne 
metode, kaldet macadamisering, 
bredte sig ud over Europa, og 
det forbedrede vejenes stan-
dard.  

En macadambefæstelse opbyg-
gedes som regel af et bundlag 
og et toplag, eventuelt også et 
mellemlag. Et bundlag bestod af 
enten bundsten, håndsten, sin-
gels eller skærver. Toplaget og 
et eventuelt mellemlag udførtes 
med singels eller skærver. De 
udlagte sten tromledes tæt sam-
men, efterhånden som de udlag-
des, og gruset vandedes ned.  

Sten 

I starten af 1900-tallet blev der 
desuden i mange byers gader 
og på visse strækninger af de 
større landeveje brolagt med 
chaussébrosten oven på maca-
dammen.  Chaussésten måler 
ca. 9x9x9 cm. Det gav en øget 
efterspørgsel på sten og grus. 
På egnede steder som Tarup 

Hede startedes grus- og sten-
indvinding. Også de mange 
stengærde, bygget af marksten, 
blev hugget til skærver. Chaus-
sébrosten blev hugget af store 
kampesten eller leveret fra 
stenbrud. Firmaet Hans Jør-
gensen & Søn, startet i 1880 i 
Odense som brolæggerfirma, 
er et godt eksempel på et firma, 
der udviklede sig med de øge-
de ønsker og krav til vejenes 
kvalitet og holdbarhed – og i 
dybden med kloakering. Det 
blev et meget betydende entre-
prenørfirma i Odense gennem 
næsten 100 år. Læs mere i ka-
pitlet om Phønix-området. 

Grus 

Fra omkring 1960 begyndte 
man ved de mange nyanlæg at 

bruge bundsikringsgrus og sta-
bilgrus for at mindske risikoen 
for frostsprængninger i vejen, 
hvilket er et stort problem i det 
danske klima. Over bundsik-
ringsgruset lægges et lag sta-
bilgrus, der sikrer en god tryk-
fordeling på vejen fra den kø-
rende trafik. Det gav en vold-
som øgning i efterspørgslen på 
grus og sten, hvilket grusgrav-
ningens udvikling i Tarup-
Davinde er et godt udtryk for – 
Danmarks næststørste gru-
sindvindingsområde. 

 

 

 

Vejanlæg - byggeri - asfalt - beton 

Kilde: Lige ud ad landevejen 

Beton 

Asfalt 

Bygge- og 

vejanlæg 

Cirkeldiagrammet viser den gennemsnitlige anvendelse over en årræk-
ke i 2000’erne af grusgravens produkter til bygge- og vejanlæg, asfalt 
og beton. Kilde: Nymølle Stenindustrier A/S. 

Skærvebunker i vejsiden til vedli-
gehold. Vejlevej ved Herning i 
1880’erne. Fotokilde: Lige ud ad lande-

vejen. 

Motorvejsbyggeri ved Svendborg. 
Det mørkere grus øverst er stabil-
grus ca. 20 cm, det lysere er 
bundsikringsgrus ca. 40 cm.  
Foto: Niels Hornstrup. 
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Asfalt 

Da asfaltvejbelægning blev 
introduceret i 1920’erne, skulle 
det vise sig at revolutionere 
vejenes overfladebehandling.  

En asfaltbelægning er sam-
mensat af sten eller skærver af 
forskellig størrelse og bitumen 
eller asfaltbitumen, som er et 
bindemiddel. Asfaltbitumen er 
naturligt forekommende i fx 
Nord- og Sydamerika eller kun-
stigt fremstillet gennem destil-
lation af jordolie på et olieraffi-
naderi. I daglig tale bruges or-
det asfalt om både bindemidlet 
bitumen, fx ”den flydende asfalt 
blev sprøjtet ud”, og om den 
udlagte overfladebelægning, fx 
når ”asfalten er hullet efter vin-
teren”.  

Her var et materiale, som kun-
ne gøres tilstrækkeligt flydende 
ved opvarmning eller ved til-
sætning af opløsningsmidler, 
så det kunne sprøjtes ud og 
binde stenmaterialer sammen 
og efter afkøling blive en tæt, 
hård masse. Det havde en 
langt bedre holdbarhed og fjer-
nede grusvejenes store støvge-
ner. Belægningens sammen 

sætning og udlægning på vej-
overfladen kan desuden æn-
dres i forhold til vejens grad af 
belastning fx en cykelsti eller 
en motorvej. Der er tre slags 
belægningsmasse, som efter 
hårdhedsgrad benævnes pul-
verasfalt, asfaltbeton og støbe-
asfalt.  

Rundt om i landet skød asfalt-
fabrikkerne op, da transporten 
af den varme asfalt frem til vej-
anlægget i starten var begræn-
set til højst 50 km. I Tarup-
Davinde grusgrave byggede 
Fyns Vejmateriale A/S i begyn-
delsen af 1950’erne en asfaltfa-
brik ved siden af grusgraven 
sydøst for det nuværende bio-
gasanlæg. Fabrikken, der blev 
omtalt som bituværket, var ejet 
af Hans Jørgensen & Søn, 
Odense og Selskabet Phønix, 
Vejen i fællesskab.  

Værket blev senere nedtaget, 
og Phønix-selskabet alene op-
førte et nyt længere mod øst.  

Det har givet navn til Phønix-
grunden, hvor Davinde Sten-
museum i dag har til huse i en 
af de tilbageværende bygnin-
ger. 

Vejnettet  

Det danske vejnet, som vi be-
tragter som en selvfølge og til 
stadighed udbygger og forbed-
rer, har udviklet sig over år-
hundreder til det fintmaskede 
net, vi i dag kan benytte til sam-
færdsel. 

Vejnettet har traditionelt været 
inddelt i hovedveje, amtsveje 
og biveje. Hovedvejene eller A-
vejene var statens solide, vel-
anlagte og bredeste veje, som 
forbandt landsdele og større 
byer. Det var oprindeligt mili-
tærstrategiske veje (konge-
veje), så kongens hær kunne 
flyttes rundt. Amtsvejene eller B
-vejene var de lidt mindre, men 
dog rimeligt byggede og vedli-
geholdte landeveje, som for-
bandt amtets større og mindre 
byer. Endelig dannede C-
vejene, sognekommunernes 
biveje, det dårligste, men mest 
udbredte vejnet mellem lands-
byer, stationsbyer og købstæ-
der. 

 

Borekerne af asfaltbelægning 
med forskellige skærvestørrelser i 
bærelag nederst og slidlag 
øverst. Typiske asfaltskærver 
produceres som 5/8, 8/11 og 
11/16. Fotokilde: Lige ud ad landevejen. 

Asfaltudlægning i 2 lag.  
Foto: Niels Hornstrup 

Asfaltslidlag 

Grusasfaltbeton (I) 

 

Grusasfaltbeton (II) 

 

 

Mekanisk  stabilt grus 

 

 

 

 

 

Bundsikringsgrus 

 

 
 

Kilde: Lige ud ad landevejen. 

Kilde: Brochure fra Marius Pedersen A/S 

Motorvej 
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Vejens folk 

Med industrialiseringen øgedes 
især i slutningen af 1800-tallet 
behovet for en udbygning af 
vejnettet. Kravet var bredere 
og sikrere veje, og macadam-
vejbefæstelsen dannede nu 
grundlaget for nyanlæg og ud-
bedring af eksisterende veje. 
Der blev brug for en større ar-
bejdsstyrke i kommuner og am-
ter til udførelsen af nyanlæg og 
vedligeholdelse. I spidsen stod 
i amtet en vejinspektør med 
ansvar for udførelse af vejop-
gaver på A- og B-vejene og 
med tilsyn med sognekommu-
nernes biveje. Under inspektø-
ren hørte vejassistenter, som 
førte tilsyn med vejenes til-
stand og med vejmændene, 
der udførte det hårde arbejde 
med at bygge og vedligeholde. 
Nogle vejmænd var fastansat-
te, mens andre var daglejere. 
Skærvehugning og kørsel med 
vejmateriale var ofte udliciteret 
til fattige husmandsfolk. Var en 
familie anvist bolig i sognekom-
munens husvildebolig, fulgte 
der ofte arbejdspligt i vejvæse-
net med. 

”Vejmandhuset” ved Hudevad 
Sø og den i dag tilplantede 
kommunegrusgrav vest for hu-
set står i dag tilbage og vidner 
om en anden tid. Jeppe Aak-
jærs sang om Jens Vejmand, 

”Hvem sidder der bag skær-
men”, fortæller historien om en 
sådan fattig skærveslagers us-
le liv i starten af 1900-tallet. 

 

Marius Pedersen, Ferritslev 

Da motoriserede køretøjer aflø-
ste hest og vogn, blev der 
grundlag for at udvikle og op-
finde maskiner til vejbygning, 
transport og vedligeholdelse. 
Den stigende trafik sled på de i 
forvejen dårlige veje, og bilejer-
ne klagede over vejenes til-
stand. En foregangsmand med 
teknisk snilde startede i midten 
af 1920’erne en virksomhed op 
i Ferritslev her på Østfyn. Mari-
us Pedersen (1892 – 1985) 
byggede som det første en mo-
tordreven vejtromle. I kommu-
nerne brugte man på den tid 
hestetrukne tromler og i amter-
ne damptromler. Samtidig blev 
asfalt introduceret til overflade-
belægning. Det blev startskud-
det til en voksende entrepre-
nørvirksomhed inden for byg-
ning og vedligeholdelse af veje. 
Marius Pedersen A/S var i 
1980’erne landets største en-
treprenør for overfladebehand-
ling. 

Marius Pedersen A/S og Hans 
Jørgensen & Søn etablerede 
sig begge med grusgrave i Ta-
rup-Davinde området. Sidst-
nævnte på det område, vi i dag 
benævner Phønix-området.  

 

 

 

Vejmandhuset på Tarup Hede, Møllevej 14. 1926. 
Husvildebolig for Sdr. Nærå Kommune, solgt til 
privat i 1967 og totalrenoveret. Hudevad Sø er i 
dag nærmeste nabo. Fotokilde: Lokalarkivet for Årslev og 

Sdr. Nærå Sogne. 

En amtsvej på Fyn under omlæg-
ning fra brosten til asfaltering i 
1950’erne. Fotokilde: Marius Pedersen 

A/S. 

Stenslager på arbejde ved vejen. 
En mukkert, en jernring med 
håndtag, en slagsten i en tønde 
og en målekasse til de færdige 
skærver var det nødvendige ud-
styr. Skærmen tjente både til be-
skyttelse for stenslageren og de 
forbifarende. Kilde: Lige ud ad lande-

vejen. 

Maskinen til højre er den legendariske stamper, kaldet 
”Tusindbenet”, som var i drift til vejbygning fra 1935-
68. Den kunne bevæge sig i 4 retninger, vejede 10 
tons og havde en slagkraft på 30 tons pr. ben.  
Fotokilde: Marius Pedersen A/S. 
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Beton 

At bygge i beton er den mest 
anvendte metode i dag ved 
opførelse af små som store 
bygningskonstruktioner, fx bo-
lig- og erhvervsbyggeri, bassi-
ner, brokonstruktioner og flyve-
pladser. 

Beton består af cement og 
sand og med tilslag af forskelli-
ge størrelser sten eller skærver 
fra 0-32 mm. Størrelserne 4/8 
og 8/16 er de mest anvendte. 
Ved tilsætning af vand fås en 
flydende masse, der inden for 
kort tid størkner til en hård 
masse. I våd tilstand kan beto-
nen formes. Til at øge brud-
styrken støbes jerngitre eller 
jerndragere ind i betonen, hvil-
ket giver mulighed for stor 
spændvidde i konstruktionen, 
fx ved vandretliggende bjælker. 

 
Miljøklasser 
For at sikre betonkonstruktio-
nens holdbarhed så længe 
som muligt, bliver betonblan-
dingen sammensat efter, hvor 
den skal anvendes. Der er op-
stillet 4 miljøklasser, P, M, A og 
E. Miljøklasse P står for 
”passivt miljø”, hvor betonen 
ikke udsættes for fugt og tø/
frost, og miljøklasse E betyder 
”ekstra aggresivt ”, hvor miljøet 
er meget fugtigt og udsat for 
tø/frost, og der er tilførsel eller 
ophobning af store mængder 
alkaliner eller chlorider. Ca. 75 
% af den samlede betonpro-
duktion anvendes i passivt mil-
jø. Ganske få danske grusgra-
ve har inden for de sidste ca. 
20 år produceret sten som til-
slag til beton til anvendelse i 
aggressiv miljøklasse A og E. 
 
Tilslaget  
Kvaliteten af tilslaget i betonen 
er derfor af stor betydning, og 
analyser foretages løbende 
lige inden støbning. Når der i 
tilslaget indgår porøs flint, som 
på overfladen har et lag af  

opalit, udfældes der kisel i beto-
nen. Denne kisel går i forbindel-
se med alkali-ionerne natrium 
og kalium fra kalken. I fagsprog 
taler man om tilslagets alkaliki-
selreaktivitet. Den kemiske re-
aktion danner revner, så den 
fugtige beton kan frostsprænge, 
og indsivende regnvand forår-
sager så rustangreb på de ind-
støbte jerndragere. Dette viser 
sig i dag som et omfattende 
problem i vejbroer.  
 
Problemstillingen har været 
kendt i mange år. Da grusgrav-
ningen tidligere var en mand-
skabstung arbejdsplads, blev 
de ”farlige sten” i nogen grad 
sorteret fra manuelt. Da an-
lægsarbejder rigtigt tog fart fra 

1960’erne, og indvindingen 
blev mere mekaniseret, brugtes 
tilslaget usorteret, og betonkva-
liteten forringedes. Senere ind-
førtes strenge kvalitetskrav til 
betonen, og den porøse flint og 
kalksten blev i den såkaldte jig 
sorteret fra ved hjælp af vand.  
Der er i dag på linje med krave-
ne til færdigbeton strenge krav 
til kvaliteten af tilslaget ved 
støbning af betonelementer 
som rør, fliser og tagsten, så 
grus og sten fra grusgraven er 
ikke altid velegnet. Desuden 
bliver de mindste rørdimensio-
ner nu mere og mere erstattet 
af plastikrør. 
 
Indholdet af porøs flint i gruset 
i Tarup-Davinde er højt, og i en 
årrække brugtes jig-sortering 
for fremstilling af godkendt be-
tontilslag. I dag leveres der ik-
ke sorterede materialer til be-
ton fra området. Hovedparten 
af de danske råmaterialer, der i 
dag anvendes til produktion af 
betontilslag, kommer fra hav-
materialer eller stenbrud.  

 

Byggeplads ved Ørbækvej, Odense. I forgrunden ses bunker af stabil-
grus fra Tarup-Davinde grusgrave til P-pladsetablering. I baggrunden 
står ”skelettet” i beton til det kommende Ikeamøbelhus. Foto: Niels Horn-

strup. 

Prøvetagning af færdigbeton 
inden anvendelse. Foto: Niels 
Hornstrup. 
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Familien graver grus – med  

skovl og trillebør 

Følgende afsnit beskriver tiden  

fra ca.1920 til ca. 1950. Grus-

gravningen var i begyndelsen 

et slidsomt arbejde, hvor både 

voksne og børn deltog. Der 

blev anvendt skovl, spade og 

trillebør, og hesten var for-

spændt en ”gumpekasse” til at 

transportere det tunge materia-

le.                 

 

Forinden var det opgravede 

materiale sorteret i sten og 

grus i en tromlesorterer. 

Ret hurtigt blev mange af ar-

bejdsrutinerne mere eller min-

dre mekaniseret. Noget af det 

første man installerede nede i 

grusgraven var en petroleums-

motor. Den kunne med et sim-

pelt remtræk betjene en trom-

lesorterer, en  kopelevator el-

ler et transportbånd, der kunne 

lette sorteringen, transporten 

eller læsningen af materialer-

ne.  

En stor forbedring af produktio-

nen skete ved etablering af el i 

grusgravene. Dette medførte, 

at man kunne bruge større og 

mere avancerede maskiner 

ved grusgravningen. Der be-

gyndte også at komme lastbiler 

til hjælp med bortkørsel af ma-

terialer. Men trillebøren var 

endnu ikke gået af mode hver-

ken til store eller små medar-

bejdere! 

                      TEKNOLOGI 

Fire personer arbejder med at læsse en gumpekasse 
med tromlesorterede sten og grus. Hudevad Sø ca. 
1925.                                         Fotokilde: Helmuth Hansen. 

Tromlesorterer trukket af en pe-
troleumsmotor. Hudevad Sø ca. 
1925.        Fotokilde: Helmuth Hansen. 

En petroleumsmotor udenfor 
billedet betjener både tromlesor-
terer og kopelevator. Alle holder 
pause. Kopelevatoren til højre 
læsser stenene op i tromlesorte-
reren til venstre. Ca. 1925. Fotokil-

de: Else Kirk. 

 

Fra trillebør til gummiged 

Små landsbygrusgrave har 

eksisteret gennem flere hund-

rede år, også i Tarup-

Davinde. Men i fortællingen 

om teknologien vil vi begynde 

for ca. 100 år siden!  På den 

flade Tarup Hede lå lige un-

der pløjelaget en smelte-

vandsformation af grus og 

sten fra den sidste istid. I om-

rådet boede en del husmænd 

og småbønder, der hurtigt 

fandt ud af at udnytte marker-

nes indhold af grus og sten, 

som så at sige ”lå helt oppe i 

dagen”! Man gravede det 20-

30 cm tynde muldlag af mar-

kerne og nåede ned til grus af 

god kvalitet, som blev solgt til 

brug ved blandt andet vejbyg-

ning. Området lå dengang 

også tilpas tæt på storbyen 

Odense, hvor der skulle bru-

ges meget grus til forskellige 

formål, og man kan ikke se 

bort fra en vis ”nabovirkning”, 

så når én begyndte at grave 

 

 

Af Ebbe Møhring Madsen 
Den fynske Stenklub 
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Entreprenøren  - 

maskinernes indtog 

Følgende afsnit beskriver peri-

oden fra ca. 1960 til ca. 1990. 

Den næste større udvikling 

skete, da selve processen greb 

om sig, og der blev behov for 

mere mandskab og flere avan-

cerede maskiner til at forestå 

grusgravningen. Entreprenø-

rerne rykkede ind og opkøbte 

rettighederne til at grave af de 

tidligere ejere. Dette betød 

blandt andet, at mere moderne 

materiel til gravning, forarbejd-

ning og transport nu holdt de-

res indtog i grusgraven. Efter-

spørgslen på grus og sten steg 

i takt med anlæggelsen af især 

nye store veje og broer, men 

også industri- og boligbyggeri. 

I slutningen af 60’erne kom 

gummigeden til. En specialma-

skine, der har en stor grab for-

an og som  ”knækker” på mid-

ten, så den er nemmere at ma-

nøvrere. Trillebøren og gumpe-

kassen blev afløst af et specielt 

transportkøretøj, kaldet en 

dumper.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Eldrevne maskiner i 
grusgraven og en 
lastbil til transport af 
materialer. Bemærk 
elkablet! Ca. 1925. 
Fotokilde: Helmuth Han-
sen. 

Sortermaskine med transportør. Far og søn hjæl-
per hinanden med en stor og en lille trillebør. Ro-
lighedsvej ved entreprenør Helmuth Hansens 
barndomshjem ca. 1950. Fotokilde: Helmuth Hansen. 

Samme som billedet ved siden af, dog er medhjæl-

peren blevet større og trillebøren har fået stålkas-

se! Fotokilde: Helmuth Hansen. 

Elmast sat op og en ny stor mo-

derne tromlesorterer er installeret 

i Kommunegraven ved Vej-

mandhuset, Møllevej i Tarup. Fo-

toet af entreprenør Thorkild Han-

sen er taget ca. i 1950. Fotokilde: 

Helmuth Hansen. 
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Gummiged graver direkte af skrænten og læsser 

materialet på en dumper. Fotokilde: Helmuth Hansen. 

Entreprenør Helmuth Hansen, nr. 2 fra venstre, 

blandt medarbejdere. Gummigeden læsser muld-

jord fra stubmarken op i dumperen. Fotokilde: Helmuth 

Hansen. 

Gummiged læsser materiale af i fødekassen.  
Fotokilde: Helmuth Hansen. 

Gummigeder læsser materiale af 
i fødekassen. Sandet sorteres fra 
i det lille sorteringsanlæg til højre 
for fødekassen. Resten kører på 
transportbånd ind til det store 
sorteringsanlæg udenfor billedet. 
Fotokilde: Helmuth Hansen. 

I forbindelse med forarbejdnin-
gen af det udgravede sten- og 
grusmateriale køres dette til en 
såkaldt fødekasse, der sorterer 
de største sten fra, og fører 
sand og grus til yderligere sor-
tering i et sorteringsanlæg ved 
siden af eller til et transport-
bånd, der transporterer materi-
alet til sortering et andet sted, 
mange gange rigtig langt væk! 
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Udover at tørgrave gruset i det 
øverste lag i grusgraven be-
gynder man nu i starten af 
70’erne at indvinde grus, der 
ligger under grundvandsspej-
let. Til dette brug anvendes 
blandt andet en slæbeskovl, 
dvs. en gravemaskine med en 
lang arm (som på en kran), 
hvor der for enden sidder en 
skovl fast på en wire. Skovlen 
svinges ud i vandet på wiren 
og trækkes ind fyldt med grus. 
I enkelte grusgrave anvendes 
en anden teknik til gravning 
under vand, idet der bruges et 
slæbespil. Skovlen slæbes 
frem og tilbage mellem en for-
ankring i grusgravens modsat-
te side til en aflæsserampe, 
hvor gruset automatisk læsses 
af. På toppen af rampen falder 
gruset ud på jorden og bliver 
så hentet at en gummiged. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slæbeskovl på kan-
ten af grusgraven. 
Fotokilde: 
Helmuth Hansen. 

Slæbespil i arbejde. Foto: Niels Hornstrup. 

Stordrift – de store maskiners og anlægs tidsalder 

Følgende afsnit beskriver peri-
oden fra ca. 1990 og frem. Li-
gegyldigt hvad der i dag skal 
bruges grusgravsmaterialer til 
fx vejbyggeri, store industrian-
læg eller boligbyggeri og an-
det, stilles der krav om hurtig 
levering af materialer, der har 
den kvalitet og helt specielle 
sammensætning til lige netop 

det formål, som materialerne 
skal anvendes til. Derfor skal 
grusgravens maskiner og an-
læg være konstrueret til at løse 
disse ønsker og krav, gerne på 
stedet nede i grusgraven. Sel-
ve transporten af materialerne 
fra grusgraven og ud til anven-
delsesstedet foretages af nog-
le store 5-7 akslede lastbiler, 

der kan befordre mange tons 
ad gangen. Denne stordrift be-
tyder også, at en grusgrav 
tømmes langt hurtigere i dag, 
end tilfældet var tidligere. Det 
bemærkes, at for at opnå en 
gravetilladelse skal efterbe-
handlingen af den tømte grus-
grav være planlagt inden gru-
sindvindingen starter.   
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Transportbånd så langt øjet 
rækker i terrænet.  
 
Fotokilde: Helmuth Hansen. 

Det store sorteringsanlæg 

bygger sandbjerge op 

bag kornmark og bonde-

gård på Tarup Hede.   
Fotokilde: Helmuth Hansen. 

Kæmpe sorteringsanlæg, der på samme tid sorte-

rer sand, grus og sten i mange forskellige størrel-

ser. Foto. Niels Hornstrup. 

Gummiged læsser materiale i en 

fødekasse, hvorfra materialerne 

føres til en stor tromlesorterer. 

Under denne falder gruset ud i et 

rum og stenene ved siden af i et 

andet rum. Foto: Niels Hornstrup. 

I det følgende illustreres og beskrives nogle af giganterne 
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Jens Vejmands ”efter-
følger”, som er en stor selv-
kørende og fuldautomatisk 
stenknuser på larvefødder. 
Den knuser selv store sten 
til skærver, som fx blandes 
med andet materiale til 
blandt andet stabilgrus.  

Foto: Niels Hornstrup. 

Meget lang transportør, der kan flyttes og indstilles i 

variabel højde. Transportøren er forsynet med en 

fødekasse nederst og en anordning midt på, der kan 

indstille den i højden. Foto: Niels Hornstrup   

Kæmpe stationær fødekasse med tilkørselsramper fra to sider. Anlægget betjener, via et tredelt transport-
bånd, et stort sigteanlæg. I området ses 4-5 andre grusgravsmaskiner og en enkelt lastbil.    
Foto: Niels Hornstrup. 

Sorteringsanlæg med en stor fødekasse. I anlægget 

vaskes materialet og bagefter sorteres og transporte-

res det videre til 3-4 stakke med grus og sten. Foto: 

Niels Hornstrup. 



24 

Tarup-Davinde Grusgrave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et kig ind i en af grusgravens vel nok mest an-
vendte maskiner gennem årerne, TROMLESOR-
TEREREN, eller   TRIØREN. Solen skinner ind i 
den, og man bemærker, at stenene sorteres større 
og større ud mod beskueren.  
Fotokilde: Helmuth Hansen. 

Kontrolleret travlhed i grusgraven.  
Foto: Niels Hornstrup. 

På læssepladsen holder store lastbiler i 

kø. Bilerne registreres inden de fyldes 

op med materialer. Der bruges 5-6 aks-

lede biler, der laster 34-35 tons eller 7 

akslede biler, der laster 37-40 tons af-

hængig af materialernes art. Ved ud-

kørslen fra læssepladsen bliver bilerne 

vejet på en brovægt. Foto: Niels Hornstrup. 

Doseringsanlæg til stabilgrus, hvor sand, 

grus, perlesten og skærver i fire kasser 

blandes i et bestemt forhold til fx vejbyg-

geri. Foto: Niels Hornstrup. 
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Grusgrave i 200 år. 

I over 200 år har der været 
gravet grus i Tarup-Davinde 
området.  

Kort fra midten af 1800-tallet 
viser indtil flere små grusgrave 
i Ibjerget, ved landsbyerne Ta-
rup, Hudevad, Tving og Kap-
pendrup, samt mellem Rolsted 
og Ferritslev og mellem Tving 
og Davinde. 

 Sådanne små lokale grusgra-
ve har typisk været fælles 
grusgrave for landsbyens går-
de og huse, og grusgravningen 
har i de fleste tilfælde været 
beskeden, mest til vedligehol-
delse af veje og bygninger.  

Et stadigt stigende behov for 
udbygning af vej- og jernbane-
net, men især det store bygge-

boom i 1960´erne medførte en 
øget efterspørgsel på sten og 
grus. Gravemaskinerne var 
blevet væsentlig større og me-
re specialiserede. Der blev nu 
gravet under grundvandsstand, 
og skaderne på landskabet 
havde taget et sådant omfang, 
at der var et offentligt behov for 
at regulere grusgravningen. 
Myndighederne kunne ikke 
længere acceptere, at der blev 
gravet grus i sårbare naturom-
råder og på arealer, der skulle 
byudvikles, og man kunne hel-
ler ikke acceptere, at de tømte 
grusgrave blev efterladt som 
åbne sår i landskabet og som 
lossepladser for alskens affald.  

Råstofloven 1972 

Derfor vedtog Folketinget i 
1972 den første råstoflov, hvis 
formål var at registrere eksiste-
rende grusgrave og regulere 
fremtidige grusgraves omfang, 
beliggenhed og efterbehandlin-
gen under hensyntagen til na-
turbeskyttelse, byudvikling, 
grundvandsbeskyttelse og mil-

jøbeskyttelse. Alle igangvæ-
rende grusgrave skulle anmel-
de deres rettigheder, men der 
kunne ikke stilles krav om ef-
terbehandling af de tømte gra-
ve udover efterbehandling til 
landbrugsdrift. Hvis man der-
imod ville åbne en ny grusgrav, 
kunne der stilles krav om, at 
ansøgeren skulle udarbejde en 
graveplan og en efterbehand-
lingsplan, der ikke nødvendig-
vis skulle ende med landbrugs-
drift. Mulighederne for land-
brugsdrift i Tarup-Davinde om-
rådet var dog begrænsede, da 
store dele af området kom til at 
fremstå som søer. 

Efter loven kan der stilles krav 
om relativt flade skrænthæld-
ninger og lavvandszoner langs 
søbredderne. 

Muldjord må af hensyn til ud-
vaskning af næringsstoffer ikke 
lægges tilbage til søbredderne. 
Tilførsel af jord udefra er i dag 
forbudt i henhold til loven, og 
ren jord kan kun modtages ef-
ter dispensation. 

OFFENTLIG REGULERING  

OG SKÆRPEDE KRAV 

Før retablering 
Foto: Niels Hornstrup         

Efter retableting  
Foto: Niels Hornstrup 

 

Af Allan C. Zinn. Ansat i Fyns 

Amt som landskabschef fra 
1973 til 1990 og 

Elsebeth Pedersen, naturvej-

leder. 

Redigeret af Elsebeth Pedersen, 

naturvejleder ved Naturskolen Åløkkestedet 
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Entreprenørerne har pligt til at 
stille økonomisk garanti for 
gennemførelsen af den god-
kendte retablering, og vilkår 
om retablering skal tinglyses 
på ejendommen. 

Fra Tarup-Davinde området 
kom der rigtig mange anmel-
delser om igangværende grus-
grave uden mulighed for regu-
lering af efterbehandlingen, og 
det førte til, at Odense og Års-
lev Kommuner sammen med 
Fyns Amt, Statens Skovtilsyn 
og Fredningsplanudvalget i 
1975 blev enige om at nedsæt-
te en fælles samarbejdsgruppe 
om en samlet plan for efterbe-
handling og udnyttelse af hele 
Tarup-Davinde området efter 
afsluttet grusgravning.  

Umiddelbart herefter tog re-
præsentanter for Fyns Amtsråd 
i 1975 på en studietur til Eng-

land, hvor man blandt andet 
besøgte et 5.700 ha stort grus-
gravsområde Cotswold Water 
Park i Upper Thames Valley. 
Formålet var helt klart at lære 
af de erfaringer, man havde 
gjort sig med planlægning, ad-
ministration og efterbehandling 
af et grusgravsområde 4 gange 
så stort som Tarup-Davinde 
området, og hvoraf ca. 950 ha 
allerede var udgravet med ca. 
110 større eller mindre søer. 

I 1966 blev de to amtsråd, der 
var myndighed i området om-
kring Cotswold, enige om at 
udarbejde en masterplan for 
den fremtidige grusgravning og 
efterfølgende retablering. Ma-
sterplanen indeholder en sam-
let plan for den fremtidige are-
alanvendelse af de enkelte 
arealer, når grusgravningen er 
ophørt. Men herudover kan 
myndighederne stille krav om, 

at nogle arealer ikke må udnyt-
tes til grusgravning, fordi de 
skal bruges til eksempelvis 
arealer for rekreation eller op-
hold. Myndighederne kan også 
stille krav om, at nogle søer 
efterlades med store fladvan-
dede sandzoner langs søbred-
den, fordi søen efterfølgende 
skal bruges til badning for børn 
og voksne. Det mest inspire-
rende ved området er den sto-
re variation af naturområder og 
vandbaserede rekreative an-
læg, der er eller vil blive etable-
ret i området efter afsluttet 
grusgravning. 

Debatoplæg  

Inspirationerne fra England kom 
til at indgå i et debatoplæg, som 
den fælles samarbejdsgruppe 
udsendte i 1976 med informati-
on om grusgravningen i Tarup-
Davinde området og de politiske  

Regionens udpegning af råstofindvingsområde. Sidst revideret 2012.  

Rødt: Områder, hvor gravning ikke er påbegyndt eller fuldført.  
Gult: Færdiggravede og retablerede områder. 
Grønt: Fredede områder. 
Pilen: Peger på Stenmuseet. 
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ønsker om efterbehandling til 

et stort regionalt rekreativt om-

råde, når grusgravningen en-

gang var afsluttet. Debatop-

lægget blev i 1977 behandlet 

politisk i amtet, Fredningsplan-

udvalget og de to kommuner, 

der alle vedtog at arbejde efter 

en model, hvor væsentlige are-

aler efter afsluttet grusgravning 

efterhånden skulle overtages 

af det offentlige. 

De erfaringer man også fik 

med hjem fra Cotswold Water 

Park var bl.a., at en væsentlig 

forudsætning for en succesfuld 

samlet planlægning af den 

størrelsesorden, er en kortlæg-

ning af grusresursens samlede 

omfang og beliggenhed. Det 

skaber overblik over, hvilket 

landskab der løbende efterla-

des, når grusgravningen i de 

enkelte grave er afsluttet, og 

det skaber også overblik over 

det tidsmæssige perspektiv i 

en løbende efterbehandling af 

landskabet. Men en sådan 

kortlægning af råstofferne i Ta-

rup-Davinde området eksiste-

rede ikke, og der var heller ikke 

hjemmel til at pålægge grus-

graverne en sådan opgave.  

Råstofloven 1977 

Imidlertid blev råstofloven alle-
rede i 1977 revideret, og nu 
kunne der stilles krav om doku-
mentation af råstoffernes belig-
genhed, og krav om efterbe-
handling og betingelser for en 
gravetilladelse blev betydelig 
mere nuanceret. Rekreative 
formål dukkede op, og selv by-
udvikling kunne planlægges. 
Efterhånden som amternes 

praktiske erfaringer med betin-
gelser for grusgravning og ind-
holdet i efterbehandlingsplaner 
voksede, dukkede der nu vej-
ledninger fra Fredningsstyrel-
sen op, der udmøntede amter-
nes og styrelsens erfaringer. 
Fredningsstyrelsens vejledning 
om grave- og efterbehandlings-
planer fra 1982 er et eksempel 
herpå, hvor der ud over efter-
behandling til landbrug beskri-
ves efterbehandling til anlægs-
formål, rekreative formål, natur-
formål og ferieanlæg. De rekre-
ative formål, der beskrives er 
eksempelvis badning, sejlads 
med småbåde, lystfiskeri, fri-
luftsidræt som løb og vandring, 
terræn- og spejdersport, men 
også mere støjende anlæg som 
motorsport og skydebaner.  

 

 

 

Strukturplan 

I årene 1977 - 1987 gennemførtes en omfattende kortlægning af 
råstoffernes omfang og beliggenhed i Tarup-Davinde området, 
og i 1986 udarbejdede de to kommuner i samarbejde med amtet 
en ”Strukturplan” for området. Strukturplanen indeholder  

 en hovedstruktur, som opdeler området i afgrænsede del-
områder, der kan sikre, at så mange og forskelligartede 
aktiviteter som muligt kan sikres plads og indrettes i områ-
det, 

 en illustrationsplan for det fremtidige landskabsbillede 

 en handlingsplan til realisering af region- og kommunepla-
nernes mål for Tarup-Davinde, bl.a. 

- vedtagelse af rammeplan 

- fastlæggelse af organisation og strategi for tidsfølge 

  og økonomi 

- udarbejdelse af kommuneplantillæg. 

Strukturplanen dannede herefter udgangspunkt for amtets be-
handling af ansøgninger om gravetilladelse, idet man i videst 
muligt omfang søgte at sikre sig, at der ikke inden for de udpege-
de graveområder blev givet tilladelse til anden arealanvendelse, 
før grusforekomsterne i de udpegede graveområder var bortgra-
vet.  

Ud over grusets beliggenhed 

var der også andre hensyn at 

tage, som har været med til at 

sætte sit præg på det nye 

landskab. Som eksempel 

kunne elmaster ikke bare fjer-

nes. I nogle af de gamle søer 

er der efterladt kegleformede 

øer, hvor der tidligere stod 

elmaster.  
Foto: Niels Hornstrup. 
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Tarup-Davinde I/S 

Sideløbende med strukturplan-
lægningen blev Tarup-Davinde 
området optaget i Regionplan 
85 som et primært graveområ-
de for sand grus og sten, og 
samtidig blev området udlagt 
som særligt friluftsområde for 
intensive aktiviteter. Udlægget 
som primært graveområde og 
særligt fritidsområde blev fulgt 
op i kommuneplanlægningen 
for Odense og Årslev kommu-
ner, idet der i kommuneplaner-
nes hovedstruktur blev reser-
veret arealer til et stort grus-
gravsområde og senere rekre-
ativt område i Tarup-Davinde 
området. Hermed var de over-
ordnede planer for området 
foreløbigt på plads, og i 1989 
stiftede de to kommuner og 
Fyns Amt interessentskabet 
Tarup-Davinde I/S med det 
formål at etablere og drive det 
størst mulige sammenhængen-
de natur- og fritidsområde i 

grusgravene efter endt grus-
gravning. Selskabet skal forsø-
ge at opkøbe eller opnå råde-
ret over arealer, som kan be-
nyttes til almene, rekreative 
formål. Dette formål er resulta-
tet af amtets og kommunernes 
overvejelser om, at det næppe 
er muligt at forestille sig private 
investeringer i almene, rekrea-
tive formål, der ikke giver et 
afkast til investorerne. Det er 
også de erfaringer, som myn-
dighederne i Cotswold Water-
park havde gjort sig, og som 
nødvendiggjorde visse offentli-
ge investeringer for at få pla-
nen virkeliggjort. Som i 
Cotswold lægger kommunalpo-
litikerne vægt på, at Tarup-
Davinde I/S kan indgå aftaler 
med organisationer, foreninger 
og private m.fl. om etablering 
og drift af særlige aktiviteter. 
Det forventes, at dele af de 
færdiggravede arealer vil forbli-
ve på private hænder. 

 

Offentlige møder og lokal-

planlægning. 

I 1991 blev planerne for grus-
gravenes fremtid præsenteret 
på et borgermøde i Rolfhallen, 
hvor Strukturplanens arealfor-
deling blev drøftet, og hvor 
især tankerne om placering af 
støjende aktiviteter mødte 
modstand. Politisk lovede man 
på mødet at genoverveje pla-
nerne. I april 1993 blev derefter 
et nyt offentligt møde afholdt i 
Rolfhallen, hvor et nyt forslag 
blev præsenteret, denne gang 
uden de støjende aktiviteter. 
Planforslaget blev bedre mod-
taget, og efterfølgende vedtog 
de to kommuner at udarbejde 
et forslag til tillæg til kommune-
plan og forslag til rammelokal-
plan fælles for Odense og Års-
lev kommuner, begge baseret 
på det seneste planforslag.  

 

Kommuneplantillægget og 
rammelokalplanen blev ende-
ligt vedtaget af de to kommu-
ner i oktober 1996, og de inde-
holder udlæg af 8 delområder, 
der tilsammen dækker hele 
Tarup-Davinde området. De 
enkelte delområder beskrives i 
forhold til naturformål og aktivi-
tetsformål. 

 Ibjergdysserne 

Områdets beliggenhed tæt ved Vindinge Å og med de lette sandede 

jorde har betydet, at området har været bosætningsområde helt tilbage 

fra tidlig bondestenalder, og der ligger fredede oldtidsminder, som ikke 

må bortgraves. Andre steder er der foretaget arkæologiske udgravnin-

ger forud for råstofgravningen. Den sidste store arkæologiske udgrav-

ning foretaget af Odense Bys Museer fra 2007 -09, var udgravningen af 

3 overpløjede langdysser øst for Ibjerg. Foto:  Carsten O. Hansen. 

Region- og kommuneplanlægning.  
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Strukturreform 2007 

Efter strukturreformen i 2007, hvor amterne 

blev nedlagt, overtog Odense og Faaborg-

Midtfyns Kommuner forpligtigelserne for Tarup

-Davinde I/S. Strukturreformen betød også, at 

gravetilladelser og godkendelse af retable-

ringsplaner blev kommunernes ansvar, men 

stadig efter reglerne, som de er beskrevet i 

råstofloven. I det omfang, det er muligt at lave 

frivillige aftaler med entreprenørerne, er det 

dog muligt at stille yderligere krav. Disse krav 

kan have til hensigt at øge naturværdierne i 

området eller gøre områderne mere attraktive 

som rekreative områder. 

 

 

Det nye ejerskab af Tarup-Davinde I/S har ført 

til udarbejdelse af OVER SØ & LAND 2050 

Struktur og helhedsplan, som blev vedtaget i 

de to kommuner i 2010. 

Planen er udarbejdet som et fremadrettet ar-

bejdsredskab for planlæggere af Tarup-

Davinde området med henblik på skabelsen af 

et bynært område, hvor fritidsaktiviteter kan fo-

regå samtidig med naturværdier fremmes, ple-

jes og bevares. Sammenhængskraften mellem 

grusgravsområderne og omkringliggende områ-

der ved hjælp af gennemgående stiforløb og 

evt. skovrejsning er vægtet højt.   

Se kortet næste side.  

 

Mørk skravering: skov 

 

Lyseblåt: søer 

Kort fra strukturplan 86  
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En historie om Røllehøj 

Af naturvejleder Elsebeth Pe-
dersen 

Røllehøj ligger som et markant, 
synligt og blivende landsskab-
selement i det nye landskab, 
der opstår efter endt råstofind-
vinding. Bakken er bygget op 
af tæt på 1million m

3 
godkendt 

jord, der efter tilladelse er mod-
taget i grusgraven. 

Denne historie er blevet til ud 
fra en samtale mellem Peter 
Møller Lund, salgs- og produk-
tionsdiretør for Nymølle Stenin-
dustri A/S og Lise Bendix Mad-
sen, landskabsarkitekt og sek-
retariatsleder for Tarup-
Davinde I/S. Der er stor gen-
synsglæde at spore hos dem 
begge, da de mødes til kaffe 
på Naturskolen Åløkkestedet. 
De har ikke set hinanden, si-
den de gik på pension, Lise i 
2008 og Peter i 2009.  

Planer om Røllehøj begyndte 
at tage form efter Lises ansæt-
telse som sekretariatsleder i 
1998. En af hendes primærop-
gaver var at udmønte intentio-
nerne i rammelokalplanen fra 
1996. Lise blev i modsætning 
til sine forgængere ansat på 

fuld tid, hvilket gav hende bed-
re vilkår for at udforme gen-
nemarbejdede, langsigtede 
planer for et stort område.  

Der var på dette tidspunkt stor 
graveaktivitet i store dele af de 
områder, der nu ligger som re-
tablerede nye landskaber. I om-
rådet sydøst for Davinde var 
gravearbejdet så fremskredent, 
at retablering hurtigt kunne på-
begyndes. Det var derfor natur-
ligt for Lise at tegne planer og 
indlede et samarbejde om dette 
sted. Da Fyns Amt allerede 

havde givet dispensation til til-
førsel af jord, men også afvær-
get, at det blev brugt til opfyld-
ning ad den tidligere gravede 
Christianslund Sø, åbnede mu-
lighederne sig for at tænke i 
højden. Et udsigtspunkt og en 
skibakke ville være et kærkom-
ment element i det ellers flade 
landskab.  

Lise fik hurtigt et godt samar-
bejde med Peter, der blev an-
sat ved Nymølle Stenindustrier 
A/S i 1997. De mødtes ofte og 
Peter tog gerne Lise med på 
tur i det langt fra færdiggrave-
de område. Han havde et godt 
overblik over, hvor og hvordan 
grus-forekomsterne fordelte sig 
i området, og var med til at gi-

ve landskabsarkitekten et godt 
billede af det kommende områ-
de, som hun skulle operere i. 
Det krævede stor forestillings-
evne af de gæster, Lise invite-
rede med ud i et kaotisk indu-
striområde og fortalte, ”at her 
ser du en usynlig skov, en halv 
sø og et tredjedel bjerg”.  

 

Skitser og planer tog form på 
tegnebrættet. På trods af, at 
der ikke var nogen aftaler om, 

Kort fra struktur og helhedsplan.  
Hele planen kan ses på www.oversoeogland. dk    

Aflæsning.  Foto: Niels Hornstrup.  
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at Tarup-Davinde I/S skulle kø-
be arealerne efter endt råstof-
indvinding, blev planerne tilbudt 
Nymølle Stenindustrier A/S som 
retableringsplaner, de under 
alle omstændigheder skulle ha-
ve godkendt hos Fyns Amt. 

Når et samarbejde fungerer 
godt, er det som regel, fordi 
begge parter oplever, at de får 
noget ud af det.  

Der var langt større krav til re-
tableringen efter Lises planer, 
end de krav Fyns Amt kunne 
stille ud fra lovgivningen, men til 
gengæld erfarede Peter, at der 
aldrig var problemer med at få 
Lises gennemarbejdede planer 
godkendt i modsætning til deres 
egne skitser.  

Der var helt naturligt modsatret-
tede interesser forbundet med 
samarbejdet. Peters opgave var 
at tjene penge via råstofindvin-
ding, og Lises opgave var at 
skabe et smukt landskab til 
gavn for natur og friluftsliv. 

Men der, hvor retableringen ik-
ke blev væsentlig dyrere af at 
følge landskabsarkitektens pla-
ner, var forretningsmanden og-
så interesseret i at aflevere et 
pænt resultat. Peter udtrykker 
det på den måde, at ”der er jo 
ingen grund til at aflevere noget 
grimt, hvis vi for de samme pen-
ge kan levere noget smukt”. 

Idéen bag Røllehøj var at ska-
be et udsigtspunkt og en ski-
bakke. Det betød, at bakken 
skulle have en forholdsvis flad 
top, hvor flere mennesker kun-
ne samles, og der skulle være 
en nordvendt skråning med en 
hældning der kunne give god 
fart og efterfølgende en tilpas 
stor flade til afløbet. Da Lise 
ville hente råd og vejledning 
hos den lokale skiklub, var der 
ikke meget hjælp at hente. For 
dem var det helt fremmed at 
bygge en skibakke, de havde 
kun erfaring for at finde de go-
de lokaliteter i naturen. Hun 
måtte derfor tage udgangs-

punkt i sine egne erfaringer fra 
barndommens skiture på Køge 
Ås. 

Under selve opbygningen af 
bakken blev den formet som 
en sneglehøj, hvor de store 
lastbiler, der kom med jord he-
le tiden, kunne køre til toppen 
og læsse jorden af der. Både 
Peter og Lise fulgte arbejdet 
nøje, og arbejdets storhed be-
tød, at Lise gang på gang blev 
benovet over, at lastbiler om-
trent så store som huse næ-
sten kom til at ligne legetøjsbi-
ler, når de kravlede til tops på 
bakken. 

Den endelige udformning af 
bakken foretog dozerfører 
Steen. Han bliver omtalt med 
stor respekt af både Peter og 
Lise for sine færdigheder med 
en dozer. Han kunne forme 
landskabet præcist efter en 
tegning, og han kunne vurdere, 
hvor og hvor meget materiale 
der skulle bruges, så jorden 
blev læsset rigtigt af og efter-
følgende skulle flyttes mindst 
muligt. Han var også en mand, 
der var helt sin egen og med et 
vist temperament. Så da Peter 
en dag i en spøg bemærker, at 
der er rust på skovlen, og om 
han ikke har lavet noget den 
dag, vender Steen rundt, går 
sin vej og taler ikke til Peter i 
fjorten dage. 

Arbejdet med Røllehøj strakte 
sig over 8 år, hvor de første 
jordtilførsler kom i 2002, og 
den sidste finpudsning skete i 
2010. Nu ligger den der og 
hæver sig ca. 35 m over det 
omgivende landskab med en 
total højde på 72 m. Oprindelig 
var en mindre høj tegnet ind 
syd for den store, men den er 
aldrig blevet en realitet. Navnet 
Røllehøj er hentet fra et gam-
melt kort, hvor et naturligt høj-
depunkt med næsten samme 
beliggenhed har dette navn. 
Den oprindelige bakke har ikke 
været mere end 48 m, men 
alligevel et så markant højde-
punkt i landskabet, at den har 
været anvendt som bavnehøj. 

Davinde Sø og opbygningen af Røllehøj.     Foto: John Juul Henriksen. 

Den færdige Røllehøj .  
Foto:  Peter Braun. 
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At forme et landskab 

Af Lise Bendix Madsen, land-
skabsarkitekt og sekretariatsle-
der 

 

I ti år arbejdede jeg som sekre-
tariatsleder og landskabsarki-
tekt for Tarup-Davinde I/S. Det 
var fra 1998 til 2008. Jeg hav-
de haft tre forgængere siden 
selskabets start i 1989, men 
jeg var den første, der blev an-
sat på fuld tid. På det tidspunkt 
ejede selskabet 100 ha grus-
grave, der skulle gøres tilgæn-
gelige for alle, og der skulle 
tegnes realistiske planer for, 
hvordan hele graveområdet 
kunne udformes og anvendes. 

Jeg hørte ofte lokale beboere 
sige.: ” Vi vil ikke have fine 
odenseanere i vores grusgrav, 
den må ikke blive et tivoli ”. Det 
sidste var der nu ikke stor risi-
ko for, da der var mange bin-
dinger for planlægningen og 
udformningen. En rammelokal-
plan opdelte graveområdet i 
delområder med forskellig 
vægt mellem natur og rekreati-
ve formål, dog altid med natu-
ren som grundlag for aktivite-
ten. Men det var rammelokal-
planens mål, at området skulle 
bruges rekreativt af så mange 
mennesker som muligt, gerne 
fra hele landet. 

Fyns Amt stillede krav til entre-
prenørerne om at aflevere en 
retableringsplan inden grave-
tilladelsen kunne gives. Så 
snart en ejer havde søgt amtet 
om gravetilladelse, ringede jeg 
ham op og tilbød gratis at teg-
ne retableringsplanen, et tilbud 
som næsten alle tog imod. På 
den måde fik selskabet indfly-
delse på, hvordan udformnin-
gen af grusgraven blev; men i 
sidste ende var det grusets be-
liggenhed, der blev styrende 
for resultatet. 

 

 

Der var meget andet, der bandt 
udformningen: Grusets belig-
genhed og dybde, amtets krav 
til gravning og retablering, ejer-
forholdene og det, at alle afta-
ler skulle være frivillige, da 
rammelokalplanen ikke gjorde 

det muligt at ekspropriere. Sel-
skabets begrænsede økonomi 
til drift og anlæg var en udfor-
dring, men betingelser var og-
så en inspiration til at løse op-
gaven med enkle midler. 

 

En stente.                                                                  Foto: Niels Hornstrup 

I driften af de områder, selskabet ejede, lå der også en mulig-
hed for at formgive. Naturen havde høj prioritet i alle områder, 
og driften og anlægsopgaverne kunne beskrives med 10 dog-
mer:  

 

1. Tilstræb enkelhed i form og materialer. Det skal være smukt      
at se på og være godt og robust i brug.  

2. Brug lokale materialer. Grus, sten jord, træstammer, flettepil 
og flis er lige ved hånden.  

3.  Jorden skal kun flyttes én gang.  

4.  Brug egnens naturligt forekommende træarter.  

5. Den eksisterende bevoksning vurderes for hvert område, 
men generelt fjernes opvækst af pil, birk, gyvel, kornel og rynket 
rose. Bjørneklo bekæmpes overalt.  

6.  Store arealer græsses med dyr for at opnå høj biodiversitet.  

7. Skab rekreative aktiviteter uden for græsningerne. Området 
er generelt robust.  

8. Stier for gående og ridende lægges i hvert sit tracé med grus 
på gangstier og flis på ridestier.  

9.  Der må kun skiltes, hvor det er strengt nødvendigt.  

10. Der må ikke ligge affald på Tarup-Davinde I/S  jorder. 
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Anlægsopgaverne bestod af 
miljøvenlig rydning af tidligere 
fabrikker og huse, retablering 
til klubhus og stenmuseum i 
Phønixområdet, renovering af 
høloftet på naturskolen til ud-
stilling og mødelokale, anlæg 
af hovedstier og trådte stier, 
parkeringspladser, toiletter, 
broer, badestrande og bålplad-
ser. 

Til design af stenter, sheltere, 
bådhuse, skilte, folderkasser, 
foldere, logo og brevlinie enga-
gerede vi to designere for at 
give området og projektet sin 
helt egen identitet. Opgaven 
lød at skabe brugbare, smukke 
og overraskende løsninger af 
lokale materialer og med lokal 
arbejdskraft. Og det lykkedes 
på denne måde at give det nye 
landskab sin egen karakter.  

Mange forskellige grupper af 
brugere deltog i møder om om-
rådets brug og udformning. Fra 

idrætsforeninger til eksperter i 
dyre- og planteliv. De skiftende 
bestyrelser for Tarup-Davinde 
I/S havde naturligvis den afgø-
rende indflydelse på udviklin-
gen, men også personalet på 
Naturskolen Åløkkestedet del-
tog i processen. 

Til allersidst var det landskabs-
arkitektens opgave med for-
nemmelse for rum, materialer 
og planter at sammenfatte alle 
interesserne. En fornemmelse 
og viden, der tilegnes livet 
igennem ved at arbejde med 
landskaber og arkitektur.  

Det kræver træning i at kunne 
forestille sig løsninger, overfø-
re dem til en tegning og bag 
efter føre idéerne ud i virkelig-
heden. At kunne forestille sig 
afstande, dimensioner, rum og 
strukturer. En form for arkitek-
tonisk boldøje eller musikalitet. 
Det kan være lidt svært at for-

klare, fordi der ikke er tale om 
eksakt videnskab. 

Det har været meget berigen-
de og udfordrende at arbejde 
som landskabsarkitekt med 
Over Sø og Land i Tarup-
Davinde, og det var nok de 
bedste ti år af mit faglige liv. 

Det var en stor glæde at ople-
ve, at der efterhånden opstod 
en følelse af lokalt ejerskab for 
området. Og det var en kæm-
pe glæde, at Tarup-Davinde I/
S’ bestyrelse i 2009 som de 
første modtog Den Store Dan-
ske Landskabspris uddelt af 
Danske Landskabsarkitekter. 
Prisen blev givet for det forbil-
ledlige samarbejde og plan-
lægningen på tværs af kom-
munegrænser i samarbejde 
med Fyns Amt. Uden dette 
samarbejde kunne området 
være endt som en samling af 
små private jagtparadiser uden 
adgang for andre end ejerne. 

 

En naturvandring i det nye landskab med sheltere og små høje.                 Foto: Niels Hornstrup.  Vignet: Ole Runge.  
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Tarup-Davinde I/S i 25 år. 
Af John Juul Henriksen, sekretariatsleder  
 

Tarup-Davinde I/S blev etableret i 1989, efter at Fyns Amt, Årslev og Odense Kommuner i en årrække havde 
arbejdet med planerne om at omdanne de færdiggravede grusgrave til et rekreativt natur- og fritidsområde.  

Det blev besluttet et etablere selskabet som et kommunalt interessentskab, som er en selskabskonstruktion, 
hvor kommunerne og amtet lægger en del af by – og amtsrådets ansvar i et selskab, som herefter løser den 
opgave, som by- og amtsråd har stillet.  

Opgaven, som Tarup-Davinde I/S blev stillet fra de 2 kommuner og amtet, lød kort og godt: Tarup-Davinde I/
S skal etablere og drive det størst mulige sammenhængende  natur og fritidsområde i og omkring Tarup-
Davinde grusgravene.  

Til at lede denne proces blev der etableret en politisk valgt bestyrelse, bestående af politikere fra de tre inte-
ressenter Fyns Amt, Odense og Årslev Kommuner. Den 17. februar 1989 tiltrådte den første bestyrelse i Ta-
rup-Davinde I/S, og rådmand i Odense kommune Edvind Witved valgtes som formand. Det har siden været 
vedtægtsbestemt, at formanden for selskabet er en politiker valgt til Odense Byråd. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter strukturreformen i 2007, hvor amterne blev nedlagt, blev interessentkommunerne Odense og Faaborg-
Midtfyn kommuner, og selskabet fortsatte sine aktiviteter. 

Bestyrelsen ansatte allerede fra etableringen af selskabet en daglig leder, som både skal betjene bestyrel-
sen, men også i høj grad løse den stillede opgave, herunder at opkøbe arealer, etablere infrastruktur og faci-
liteter, lave aftaler med brugere, forvalte området mv.  

Disse ledere har igennem årene bygget videre på hinandens arbejde, således at selskabet i 2014 ejer ca. 
360 ha og driver en række bygninger og faciliteter, herunder Naturskolen Åløkkestedet, Davinde Stenmuse-
um og Hudevad Smedjemuseum.  

 

 

Formænd for Tarup-Davinde I/S bestyrel-
se 

Periode 

Byrådsmedlem og rådmand Edvind Witved 17. feb. 1989-1989 

Byrådsmedlem og rådmand Lennart Larson 1990-1993 

Byrådsmedlem og rådmand Willy Larsen 1994-1997 

Byrådsmedlem og rådmand Søren Møller 1998-2001 

Byrådsmedlem og rådmand Søren Møller 2002-2005 

Byrådsmedlem og rådmand Anker Boye 2006-2009 

Byrådsmedlem og rådmand Jan Boye 2010-2011 

Byrådsmedlem og rådmand Steen Møller 2011-2013 

Byrådsmedlem Anders W. Berthelsen 2014- 

Ledere af Tarup-Davinde I/S Periode 

Administrationschef Lis Risak – (sekretær i 
opstartsperioden og for bestyrelsen) – skrev 
bl.a. de første vedtægter. 

Frem til 1990 

Landskabsarkitekt Bjarne Munk Sørensen 
(sekretær for bestyrelsen). 

1990-1995 

Landskabsarkitekt Erik Heeser Nielsen 
(sekretariatsleder) 

1995-1998 

Landskabsarkitekt Lise Bendix 
(sekretariatsleder) 

1998-2008 

John Juul Henriksen (sekretariatsleder) 2008- 
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                              NATUREN 

Det nye landskab rummer i modsætning til landbrugslandet levesteder 

for mange forskellige dyr og planter.    

Foto: Niels Hornstrup 

Foto: Niels Hornstrup 

Følfod 
Foto: Palle Jørum 

Strandtudse. Foto: Viggo Lind. 

Gulrandet fladløber 
Foto: Palle Jørum 

 

Retablering til natur 

Af naturvejleder Elsebeth Pe-
dersen 

 

Som følge af råstofindvinding 
er landskabet i Tarup-Davinde 
området under total foran-
dring. Landskabet forvandles 
fra et fladt landbrugsland via 
grusgravning til et ”mosaikland
-skab” med mange søer, åbne 
arealer, småskove og hegn.  

 

Retablering efter endt råstof-
indvinding skal tjene to for-
mål. Det ene er at skabe et 
harmonisk landskab med for-
udsætninger for, at en artsrig 
natur kan udvikle sig. Det an-
det er at skabe sikkerheds-
mæssigt forsvarlige rum for 
rekreativ brug. 

 

Jordbundens beskaffenhed er 
afgørende for, hvordan vege-
tationen vil udvikle sig. Der 
hvor jordbunden efterlades 
næringsfattig men kalkholdig, 
vil pionerplanter som følfod, 
pil, salomons lysestage og 
tårnurt hurtigt indfinde sig. 

Der er også dyr, der foretræk-
ker de nygravede, næsten 
nøgne arealer. Det er f.eks. 
strandtudse, lille præstekrave 
og gulrandet fladløber. 

 

Så længe der er graveaktivitet i området, kan 
pionerarterne finde nye biotoper, der opfylder 
deres krav til levesteder.  

Lille præstekrave 
Foto: Carsten O. Hansen 

Tårnurt 
Foto: John Juul Henriksen 

 
Redigeret af naturvejleder  

Elsebeth Pedersen 

Salomons lysestage 
Foto: Palle Jørum 
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Køllesværmere 
Foto: Otto Buhl  

Naturpleje i form af græsning eller høslæt kan være den 
form for pleje, der skal til for at få områder til at udvikle sig til 
artsrige, næringsfattige overdrev. 

Foto: Niels Hornstrup  

Det, der giver det nye landskab 
karakter, er de mange søer, der 
fyldes op af rent grundvand ved 
gravning i dybden. Det klare 
vand gør det muligt for under-
vandsplanterne at vokse ud på 
flere meters dybde. Her skaber 
de gode iltforhold og levesteder 
for søens smådyr. 

 Akstusindblad, undervandsplante 
Foto: Poul Glud    

De artsrige søer giver føde-
grundlag, og de bugtede bred-
forløb med bræmmer af tagrør 
skaber redepladser for mange 
vandfugle. 

Gråstrubet lappedykker  
Foto: Holger Pedersen 

Græssende gæs 
Foto: Holger Pedersen 

Almindelig blåfugl  
Foto: Otto Buhl 

Foto: Niels Hornstrup  

Men når terrænet har fået sin 
endelige form, udvikler naturen 
sig, og uden pleje eller anden 
form for indgreb vil det i løbet 
af få år være flerårige planter, 
buske og træer, der indtager 
det nye landskab. Udviklingen 
går langsomst på de nærings-
fattige arealer, hvor bl.a. ærte-
blomstrede planter trives godt. 
På den mere næringsrige bund 
vil højstauder som gråbynke, 
tidsel og brændenælde hurtigt 
indfinde sig. 

En af målsætningerne for om-
rådets natur er at bevare store 
arealer med næringsfattig, ly-
såben natur. Det er en naturty-
pe, der er ved at være sjælden 
i Danmark, men også en natur-
type, der kan rumme stor arts-
rigdom af både planter og in-
sekter. 

Vandnymfe. Foto: Otto Buhl 
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For at varetage forvaltningen 
af området på et fagligt grund-
lag har Tarup-Davinde I/S i en 
årrække fået hjælp af fagfolk 
fra relevante foreninger. Pad-
defolk, botanikere, insekt- og 
fuglefolk har lavet registrerin-
ger i udvalgte dele af området. 
Registreringerne giver et godt 
billede af flora og fauna i grus-
gravs- og overdrevsmiljøet. 
Der er i forbindelse med over-
vågningsarbejdet fundet både 
sjældne og udrydningstruede 
arter. Naturovervågerne er på 
baggrund af deres registrerin-
ger kommet med forslag til ple-
je af forskellige naturtyper og 
har udpeget lokaliteter, der er 
væsentlige levesteder for 
sjældne og interessante arter. 

 

 

Om naturgruppens arbejde 

Af lektor Palle Jørum 

”Den uberørte natur har sine 
kvaliteter, helt klart, men den 
kan sjældent måle sig med 
områder, hvor mennesker har 
grebet forstyrrende ind. Næ-
sten ethvert indgreb kan skabe 
et helt nyt miljø, der viser sig at 
modsvare de indimellem ret 
intrikate krav, som en uanselig 
flue stiller til eksistensen.” 

Ordene står at læse i forfatte-
ren og flueforskeren Fredrik 
Sjöbergs forunderlige bog 
”Fluefælden”. 

Og de passer i al fald godt, når 
det gælder naturen i Tarup-
Davinde. Erstat ”flue” med 
snart sagt enhver anden orga-
nismegruppe, og Sjöbergs ud-
sagn vil stadig gælde. Større 
indgreb i naturen end dem, der 
finder sted, når tidligere marker 
forvandles til et grusgravnings-
område, kan dårligt tænkes. 
Ensformig monokultur afløses 
af en mosaik af småbiotoper: 
søer med rent, klart vand, brat-
te skrænter, fugtige sand- og 
lerflader, bjerge af grus og 

sand. Nye menneskeskabte 
miljøer med hver deres sær-
præg; nye levesteder for en 
lang række arter af planter og 
dyr. 

I december 2001 tog Tarup-
Davinde I/S og Naturskolen 
Åløkkestedet initiativ til gen-
nemførelsen af et naturover-
vågningsprojekt i selskabets 
nyerhvervede råstofgrave. For-
målet med projektet var – og er 
- at registrere plante- og dyreliv 
fra det øjeblik, råstofindvindin-
gen ophører, og videre frem 
gennem udviklingen til rekrea-
tivt område. Et afklarende møde 
blev holdt januar 2002, hvortil 
var inviteret en række personer 
med specialviden om botanik 
og zoologi og med lokal foran-
kring. 

En sådan indbydelse siger 
man jo ikke nej til! Udsigten til 
at være en del af en 
”naturgruppe”, der i en rum tid 
fremover skulle stå for regi-
streringer af plante- og dyreli-
vet i de tidligere grusgrave, 
virkede tillokkende på alle de 
fremmødte, og samme år blev 

de første feltundersøgelser 
gennemført.  

I de 12 år, undersøgelserne 
har stået på, har der siden 
starten været fokuseret på 
planterne, på fugle, padder & 
krybdyr samt på udvalgte in-
sektgrupper: dagsommerfugle, 
køllesværmere, guldsmede og 
biller. Siden kom også flager-
mus ind i overvågningspro-
grammet. Dertil kommer over-
vågning af søernes tilstand, 
der er foretaget af Åløkkeste-
dets naturvejledere med ind-
dragelse af eksterne konsulen-
ter. 

På personsiden har naturgrup-
pen været nærmest utrolig sta-
bil. Det er kun få ændringer, 
der gennem årene har fundet 
sted – et udtryk for at arbejdet 
er oplevet som meningsfyldt 
og har været til gensidig inspi-
ration. I felten har vi overvejen-
de arbejdet solo med den bo-
taniske eller zoologiske opga-
ve, vi hver især har påtaget os. 
Men efter sæsonens afslutning 
har vi holdt fælles møder, 

Naturgruppen på markvandring                              Foto: Carsten O. Hansen 
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hvor resultaterne af årets ar-
bejder er  er blevet fremlagt og 
planerne for den kommende 
sæsons arbejde drøftet. Det er 
ved disse lejligheder, men og-
så af og til under fælles besigti-
gelser af udvalgte lokaliteter, at 
planer for pleje af særlige om-
råder er diskuteret.  

Et vigtigt formål med natur-
gruppens registreringsarbejde 
er netop at indhøste viden til 
brug for naturplejen i Tarup-
Davinde. Af plejeforanstaltnin-
ger gennem årene kan – helt 
uden prioritering – nævnes: 
høslæt for at fremme planter, 
der kendetegner overdrev; 
harvning af område ved Øster-
søen for at fastholde en be-
stand af den sjældne plante 
salomons lysestage, der er 
værtsplante for en endnu langt 
sjældnere snudebille med det 
halsbrækkende navn Ceutor-
hynchus parvulus; opsætning 
af redekasser til hvinand og 
isfugl; opsætning af flagermus-
kasser; uddybning og afskrab-
ning af vandhuller for at hindre 
tilgroning til gavn for strandtud-
sen. 

Undersøgelserne for hvert en-
kelt år er beskrevet i udførlige 
rapporter. 

 

Hvad er der så kommet ud af 

anstrengelserne? 

Naturgruppens registreringsar-
bejde har resulteret i lange 
artslister over dyr og planter. 
De fleste arter er naturligvis 
almindeligheder, men blandt 
arterne findes også ganske 
mange mere eller mindre 
sjældne arter, hvoraf flere er 
på ”rødlisten” som truede eller 
sårbare. 

Når vi er gået ind i arbejdet 
med at registrere små og store 
kræ i grusgravene, er det ikke 
bare af idealistske grunde – 
det er det muligvis også, men 
for passionerede naturnørder 

som os, så er det, der for alvor 
tæller, at vi en gang imellem 
støder på noget overraskende: 
en art, vi aldrig har set før, en 
art, vi slet ikke forventede at 
finde netop her; eller måske 
netop en art, der burde være 
her, men bare ikke er fundet 
endnu. Har vi så fundet noget 
af det?  Sumphullæbe i Hude-
vad Kær, lille præstekrave ved 
Nordsøen, flere arter af flager-
mus,  stor kejserguldsmed, 
dagsommerfugle som iris og 
dværgblåfugl, og biller som 
gulrandet fladløber og måne-
pletglansløber er svar nok. Det 
er fund af arter som disse, der 
gør arbejdet værd – og kan det 
så bruges i forvaltningen af 
arealerne i Tarup-Davinde, er 
det jo bare en ekstra gevinst. 

Ikke godt nok. 

Selvom Tarup-Davinde områ-
det har mange kvaliteter, både 
rekreativt og naturmæssigt, så 
er det ikke desto mindre lidt for-
stemmende, at stedets potenti-
ale som naturområde slet ikke 
bliver indfriet. I al fald er det 
ikke sket indtil nu. Årsagen lig-
ger i den måde, retableringen 
af grusgravene sker på, når 
gravningen ophører. ”Sådan 
som den foregår, erstatter man 
variation med ensartethed, 
dækker næringsfattig sandjord, 
som kunne udvikles til levested 
for truede køllesværmere og 
blåfugle, med flader af nærings-
rig overjord med helt almindeli-
ge planter som tidsler, rejnfan 
og grå bynke. Det unikke viger 
for det trivielle…. den retable-
ring af de tidligere grusgrave, 
der nu gennemføres i Tarup-
Davinde, forringer biodiversite-
ten i området. Den burde gøre 
det modsatte ” (fra min kronik i 
Fyens Stiftstidende 4.6.2011).  

 

   

 

 

Mit ønske for fremtiden i Tarup-
Davinde: 
  
En bedre retableringspraksis, 
der har fokus på at højne biodi-
versiteten. 
 
En reservation af nogle af de 
erhvervede områder til steder, 
hvor naturen sættes i fokus. 
Ikke sådan at områderne skal 
blive til reservater, men sådan 
at flest mulige af de specielle 
biotoper, der er karakteristiske  
for den aktive grusgrav bevares,  
efter at råstofudvindingen ophø- 
rer.  
 
En naturpleje, der sigter på at 
bevare de tidlige trin i successi-
onen fra aktiv grusgrav til velfri-
seret rekreativt område. Vi bru-
ger jo også ressourcer på at 
bevare heder og overdrev, så 
hvorfor ikke anvende energi og  
penge på at bevare de unikke 
jomfruelige arealer i de tidligere 
grusgrave?  
 
En udlægning af enkelte grus-
grave til fri dynamik. Sådanne 
arealer vil bl.a. have stor forsk-
ningsmæssig værdi.  
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 Rekreativ brug 

 

Når grusgravenes stejle skræn-

ter er planeret ud, og det nye 

landskabet har fået sin nye 

form, opkøbes arealerne og 

udlægges til offentlig brug. Ved 

anlæg af P-pladser, stier og 

opholdspladser gøres området 

tilgængeligt for brugerne. 

Under forvaltningen af området skal der tages hensyn til både benyttelse og beskyttelse. En vis 

funktionsopdeling mellem modsatrettede interesser vil tilgodese mange behov. Samtidig tilstræbes 

det, at voldsomme og for naturen forstyrrende aktiviteter foregår på afgrænsede områder. Når an-

læg af stier og opholdspladser bliver foretaget med omtanke, styres færdslen betydeligt, og de 

mest følsomme naturområder kan friholdes for aktiviteter. Det viser sig, at der er plads til rigtig me-

get aktivitet, hvor rig og varieret natur giver en ekstra dimension i friluftslivet.  

En del af aktiviteterne i om-

rådet sker via Naturskolen 

Åløkkestedets formidling. 

Naturskolen blev oprettet i 

1997 og drives af Tarup-

Davinde I/S med det formål 

at formidle biologisk, geolo-

gisk og kulturhistorisk viden 

om Tarup-Davinde området.  

Foto: Niels Hornstrup 

Foto: Niels Hornstrup 

Foto: Niels Hornstrup 

Foto: Niels Hornstrup 

Foto: Niels Hornstrup 
Foto: Niels Hornstrup 

Foto: Niels Hornstrup 



40 

Tarup-Davinde Grusgrave 

 

”Det skal ikke ligne en golfbane.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg har set så mange, der går hjem og sætter sig i en stol og ikke kommer videre. Ligeså længe vi 
kan udføre vores arbejde tilfredsstillende, skal man blive ved.” Trods sine 66 år er Steen Bendt ikke 
til sinds at stoppe sit arbejde for Nymølle Stenindustrier, hvor han har arbejdet siden 1998. Langt 
størstedelen af tiden på bulldozeren, hvor han former det nye landskab i Tarup-Davinde. På hver-
dagene fra kl. 6 –16 plus en hel del lørdage. Steen blev som landmandssøn uden for Århus uddan-
net i landbruget og fik grønt bevis, men det var de større maskiner, der trak, og så den højere løn, 
så i 1967 byttede han traktoren ud med en bulldozer hos entreprenør Årsleff. ”Jeg satte mig ind i 
maskinen, og så fik jeg en time til at lære det i. En mand skal ud og lære at køre. Der er AMU-
kurser, men man lærer ikke at køre, før man kommer ud.” 

Steen omtales som ”ham, der retablerer Tarup-Davinde”. Siden 1998 har han efterbehandlet 8 
grusgrave og bygget den legendariske Røllehøj, hvorfra man på klare dage kan se til Storebælt og 
broen. ”Jeg glemmer ikke den morgen, hvor der holdt 35 lastbiler i kø hen ad Ørbækvej og ventede 
med lys på. Vi var 2 bulldozere, nogle gange 3.” 

Kravene til efterbehandling bliver stadig skrappere. Ud under vandlinien skal der af sikkerhedshen-
syn være en meget flad hældning på højst 1:10 (dvs 1 meters fald pr. 10 meter ud fra søbredden). 
Dertil kommer krav om et mindst 4 meter bredt fladt plateau over vandlinien hele vejen rundt om 
søen. Ved efterbehandlingen skubber Steen overjord med bulldozer oppefra og ned mod søbred-
den, og til sidst jævnes ud vinkelret herpå langs med bredden. ”Jo fladere, jo nemmere” siger han. 
”Der går mindst 3 år, før søbredden har sat sig så meget, at den ikke forsvinder ud i søen. Det er et 
farligt område.” 

Han skal opfylde mange ønsker. Først og fremmest myndighedernes krav og de tegninger, der er 
godkendt. ”Vi prøver at få det til at ligne natur med lidt sving, for der er jo ingen, der er interesseret 
i, at det er lige. Det skal ikke ligne en golfbane. Jeg fik det råd: Snak godt med lodsejerne. Når lods-
ejere og naboer er tilfredse, så kan vi jo ikke lave det bedre. I dag går man også bort fra at lægge 
muld ud over de retablerede søbredder for at undgå, at næringsstoffer skylles ud i søerne.”  

Til slut spørger jeg Steen om et fremtidsønske for Tarup-Davinde: ”Jeg vil håbe, at det bliver passet 
med husdyr for at holde pilekrattet nede. Hvis de ikke gør det, så går det galt. Så gror det til – én 
stor skov.” 

                                                           

Steen Bendt 

66 år 

Maskinfører 

Nymølle Stenindustrier A/S og  

Søllinge Jord ApS 

       ANSIGTER I GRUSGRAVENE 

 
Tekst og fotos:  
Carsten O. Hansen,  
Den fynske Stenklub 
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”Sigteanalyserne er den absolut primære opgave.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Med uddannelsen til industrilaborant kunne man komme rigtig mange steder hen. At det så lige 
blev jord, det var en helt anden side af sagen. Jeg kom til Storebæltsbroen. Skibene kom ind med 
sand fra havbunden – især fra Romsø – og jeg lavede slemmeanalyser af hver eneste last. Hver 
dag. Også lørdag-søndag. Det blev brugt til rampen op på broen. Da jeg senere kom herud i grus-
gravene, leverede vi alt det stabilgrus, der nu ligger ovenpå rampen. Jeg var på Storebæltsbroen i 2 
år. Da jeg skulle til at slutte, søgte Nymølle en laborant. Det var i sommeren ’89.” 

Lise har nu været ansat som laborant hos Nymølle Stenindustrier A/S i Tarup-Davinde grusgrave i 
snart 25 år. Hun udfører sigteanalyser af grusgravenes materialer både fra Fyn, Jylland og Sjæl-
land. ”Sigteanalyserne er den absolut primære opgave for at kontrollere, at prøverne overholder kra-
vene til kornstørrelser. De er vigtige for alle, uanset om vi snakker stabilgrus, bundsikring eller be-
tontilslag,” siger Lise. Kornstørrelserne skal være jævnt stigende fra fint mod grovere for at overhol-
de den såkaldte kornkurve, som kræves efter Dansk Standard og EU Standard, og som skal over-
holdes for at opnå CE godkendelse, en kvalitetssikring. Lise står til ansvar for kvalitetskontrollen, 
som bliver udført af en uafhængig kontrolinstans i henhold til gældende normer. Hun skal tilligemed 
kontrollere indhold af ler til at binde kornene sammen, indhold af knuste sten, der pakker bedre end 
runde sten og endelig  indholdet af vand, så stabilgruset kan bankes ordentlig sammen ude i vejan-
lægget. Drejer det sig om beton, skal hun kontrollere, at de ”lette korn” er sorteret fra, så betonen 
ikke risikerer at frostsprænge ved udendørs brug. Dette gør hun ved at kontrollere densiteten 
(vægtfylden) af prøven. 

På spørgsmålet om, hvad hun har været glad for i sit arbejde i grusgravene i en udpræget mande-
verden, svarer Lise: ”Når jeg har kunnet hjælpe kunder og spare penge for dem. Det var dejligt. Og 
at få ros. Når man kan hjælpe nogen med noget, man bare gør. Og at arbejde sammen med gutter-
ne det har været smadder godt.” 

Lises ønsker for Tarup-Davinde om 25 år er, at det bliver ved med ”at være lige så stille og roligt, 
som det er. Ingen speedbåde. Kun høre fuglene. Bare natur – stille og roligt.” Lise er FDF-leder i sin 
fritid ligesom hendes to døtre og har et par gange brugt lejrpladserne i Tarup-Davinde. ”At komme 
derud på tur, at fiske og lave mad på bål og sove i hængekøje. Det er bare lækkert.” 

 

Lise Blessing 

48 år 

Laborant 

Nymølle Stenindustrier A/S 
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Helmuth Hansen 

67 år 

Fhv. entreprenør 

Tarup Sten og Grus 

”Man må gribe chancen” 

” Tarup Hede – det var dér, hvor der var den dårligste jord. Det er nord for Tarup. Der var et tyndt 
muldlag, og så var vi nede ved gruset. Det var de fattige husmænd ude på heden. Her var gruset 
lettest tilgængeligt.” fortæller Helmuth Hansen om det sted ved Rolighedsvej i Tarup-Davinde, hvor 
han voksede op. Allerede som 12-årig begyndte han sammen med sine to brødre og en skolekam-
merat at sortere sten og grus på en mini-tromlesorterer i slutningen af 1950’erne. Faderen afregne-
de overskuddet med drengene, og det blev sparet op i JAK spare/lånekassen Jord Arbejde Kapital. 
”Jeg sparede penge op som dreng. Det’ jo altid det, at man skal give mindre ud, end man tjener. Af 
den opsparing kunne jeg låne en hel del penge til at starte for.” Som 20-årig efter overstået værne-
pligt kunne Helmuth derfor starte som selvstændig entreprenør på lejet grund i Tarup, og da han 
endnu ikke var myndig, måtte hans far kautionere for ham. 

Helmuth gik ud efter 7. kl. og betegner sig som selvlærd. Grusgravningen indebar mange forskellig-
artede opgaver: maskiner, reparationer, undersøgelser og udgravning, regler og love, personale, 
forhandlinger med lodsejere og myndigheder, økonomi og sidst men ikke mindst en sikker vurdering 
af efterspørgslen og markedets udvikling. Heldigvis var hans hustru Bodil både interesseret og dyg-
tig til regnskab og bogføring. Hun havde arbejdet hos en købmand i Odense, men var ellers selv-
lærd. Hun tog sig i særlige tilfælde af forholdet til myndighederne, når f.eks en råstoftilladelse lod 
vente for længe på sig. Helmuth siger: ”Vi har lært at arbejde. Hvad vi ikke kunne nå på 8 timer, 
måtte vi nå på 9 eller 10 timer. Det var jo ikke sådan, at vi stod og kiggede på klokken. Man må gri-
be chancen.”  

Helmuth fortæller om udviklingen i de knap 40 år, han har været med: ”I 50’erne foregik det hele ved 
håndkraft med skovl og hjulbør. Sidenhen kom læssemaskiner med kopper på, kop-elevatoren. I 
1954 – jeg var 8 år – fik vi vores første traktor, en gammel Major med mekanisk læsser på. Der var 
ikke ret mange, der havde maskiner dengang. Det var efter krigen, og det hele gik ikke så stærkt. 
Først fra sidst i 60’erne fik vi den første gummiged, en engelsk Merton. Den tog ca. 1½ kubikmeter i 
grabben.” 

” De gamle veje havde bundsten nederst. Skulle man læsse dem med greb, var det et stort arbejde. 
Så lagde man de mindre singels henover, dernæst strøede man grus, som blev vandet ned med 
vandvogn, hvorefter man fejede stenene rene og sprøjtede bitumen på som bindelag for ærtesten, 
der blev øverste lag. Og så blev det tromlet. De vejkasser blev man ved med til sidst i 70’erne. - 
Bundgrus og stabilgrus til veje begynder vi første gang med, da vi får leverancen til den fynske mo-
torvej mellem Langeskov og Nyborg. Indtil da havde vi kun lavet ”husmandsstabil” dvs ukontrolleret 
stabilgrus.  Laboranten på motorvejsbyggeriet lærte mig at udtage og analysere prøverne af stabil-
gruset. Det gjorde jeg her i huset ude bagved. De skal overholde en jævn kurve af kornstørrelser fra 
fint til grovere. Det er ikke så vanskeligt.” 

Senere tog udviklingen for alvor fart. Tarup Sten og Grus begyndte at sortere sten til brug i beton på 
jig’en, som kunne frasortere porøs flint. ” Vi har altid gjort meget ud af at forædle materialerne for at 
hæve gennemsnitsprisen og for at have et bredt sortiment.”  

I 1988 solgte Helmuth sit livsværk til Nymølle Stenindustrier A/S.         
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”Sådan et slæbespil, der kører ud og graver op ude i vandet … tænk dig, at man kan tænde på, om 
der er sten i skovlen, når den kommer op. Det virker fuldstændig åndsvagt, men det er den der ild-
sjæl, du skal have. Ellers kan du ikke drives af det. Hvis sådan nogle ting bliver ubetydelige, så har 
du ikke gnisten, så kan du ikke være i en grusgrav. Selvom jeg i dag er leder af en stor organisation 
med ansvar for mange mennesker, så er det de dage, hvor jeg selv er ude og kan bidrage, hvor jeg 
selv er i maskinen, at jeg kan mærke YEEESS …. Det kan stadig tænde mig.” Johnny Hansen for-
tæller med stort engagement om arbejdet i grusgravene. I dag hører det til sjældenhederne, at han 
sidder i gravemaskinen, for han har som områdechef i NCC Råstoffer ansvar for 120 ansatte i 22 
råstofgrave og søpladser på Fyn og i Jylland. 

Johnny voksede op i Rolfsted og gik i Rolfsted Skole til 10. klasse. Herefter gik han i lag med for-
skelligt: arbejdede på savværk og blev uddannet som plade- og konstruktionssmed hos Skanska. 
Dernæst 2 år som svejser på Lindø, men det var grusgravene, som trak, for han havde som 12 – 13 
årig hjulpet til i sin farfars grusgrav i Såderup på Østfyn. Johnny ringede til entreprenør Helmuth 
Hansen, Tarup Sten og Grus, og dagen efter sad han lykkelig på gummigeden og ringede sin opsi-
gelse ind til Lindø. Det blev nogle gode år i Tarup Sten og Grus. ”Når du spurgte Helmuth, fik du 
svar og afklaring”, siger Johnny. 

I 1988 startede han sit eget firma Dangrus sammen med en kammerat. Graveaftale på 3 hektar for 
en landmand uden for Rolfsted. ”3 hektar – det var ingenting og kunne være gået helt galt, men vi 
fik gravetilladelsen hos Fyns Amt fra mandag til fredag. Jeg købte brugte maskiner, satte dem selv 
istand og fik en kassekredit til at indkøbe en gummiged. De første 3 år var hårde og med under-
skud. Ikke en feriedag de første 15 år.” Sammen med sin hustru og de efterhånden 12 medarbejde-
re klarede Johnny skærene og solgte i 2005 sin nu overskudsgivende og Gazelle-prisbelønnede 
virksomhed til NCC. ”Jeg tog hensyn til mine kunder, gav kreditter og trådte ikke på nogen. Det kom 
mangefold tilbage. Dem du møder på vej op ad trappen, møder du også på vej ned.” NCC Råstoffer 
ønskede at ansætte Johnny som chef for råstofgravene på Fyn, og senere kom Jylland med. 

Johnny Hansen fortæller om nabokontakt, infomøder og nabohøring forud for råstofgravning for at 
forebygge bekymringer og imødegå senere klagesager. Som tidligere medlem af bestyrelsen i bran-
cheorganisationen Danske Råstoffer og nuværende resurse på adhoc opgaver har han netop delta-
get i et samarbejde med Region Syddanmark om udarbejdelse af Kodeks for godt naboskab ved 
råstofindvinding. Han finder, at myndighederne alt for ofte svigter deres ansvar for at informere og 
høre naboerne om forestående gravning. 

Til slut spørger jeg, hvad NCC især lægger vægt på i efterbehandlingen af råstofgrave. ”NCC satser 
på at aflevere noget tilbage, noget værdiskabende. Ofte skal arealerne indgå i offentlige naturområ-
der. Æstetiske hensyn såsom jævne græsklædte skråninger er ikke nødvendigvis et mål. Naturind-
holdet kan sagtens veje tungere end udseendet, f.eks. næringsfattige rå grusflader uden muld, såle-
des at pionérplanter og –dyr selv indtager arealerne og opnår mange forskellige levesteder.” NCC 
har således flere gange modtaget Miljøministeriets Råstofpris. 

 

Johnny Hansen 

49 år 

Områdechef 

NCC Råstoffer 

”Dem du møder på vej op ad trappen, møder du også på vej ned.” 
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”Skal Sdr. Nærå Kirke nu stå på søjler?”, ”Grusgravene truer naturen.”, ”Skole slipper for grusgrav – 
foreløbig.” Hans Jørgensen citerer avisoverskrifter fra debatten i Årslev i 1979. Anledningen var am-
tets nye gravetilladelser, som skabte en hel del uro blandt borgerne. Som formand for AOF Årslev 
tog han tråden op: ”Vi satte lokalplanlægning på dagsordenen og fik kommunens embedsmænd 
med – jah, en form for borgerinddragelse. Der var jo stor bekymring. Grusgravene kom for tæt på. I 
slutningen af ’70erne var det ikke længere små huller. Større maskiner, store transportbånd, slæbe-
skovle under vandet. Et månelandskab. Der måtte kunne stilles krav.” På flere borgermøder blev 
amtet inviteret med, og debatten bølgede. 

Men Hans Jørgensen kunne også se muligheder. Han havde som lærer på Bøgehøjskolen fra 1975 
flittigt benyttet grusgravene i sin naturfagsundervisning og cyklet derud med sine elever. ”Det gav jo 
mening at trække lokalområdet med ind i undervisningen. Vakte ungernes interesse og deres famili-
ers. Der lå nogle fantastiske naturperler: Et helt fantastisk blomsterliv, insektliv, masser af fugle – 
her kunne alle se, hvordan successionen i første, anden, tredje, fjerde generation af skiftende arter 
indvandrer og omformer et landskab. Og derfor var jeg selvfølgelig ikke bekymret for, at det skulle 
fortsætte med at ligne et månelandskab. Det skulle naturen nok lave om på. Min tanke var så: Friti-
den betyder jo rigtig meget for folk. Fra min barndom ved vandet i Bogense vidste jeg, hvad naturen 
kan betyde: strand, skove, vandløb. Kunne man dog ikke tage nogle af de der positive udfoldelses-
muligheder og placere her, når vi nu har så meget vand? På vælgermøder slog jeg til lyd for, at det-
te område skulle vi tage til os og udnytte – altså naturen.”  

Tanken må være blevet hørt, for den lokale Årslev-revy i december 1981 dedikerede ligefrem en 
sang til Hans Jørgensen på melodien ”Du gamle måne”: 

  Ud vil han sejle, 

  ud på dybet ud til sport, 

  aldrig bli’r man klog, på plante eller busk, 

  naturens underværk, blomstrer selv til virkeligt skønne, 

  grønne, grønnes alt igen. 

I 1982 startede Hans som nyvalgt i kommunalbestyrelsen i Årslev. Odense Kommune stod i en til-
svarende problemstilling omkring Davinde. Det var efterhånden blevet en påtrængende nødvendig-
hed for de to kommuner, at de kunne tage højde for amtets gravetilladelser i den kommunale plan-
lægning. Årslev Kommune var i en rivende udvikling. Årslev og Odense kontaktede amtet, som ikke 
var sen til at erkende behovet, og i september ’86 tog man på et fælles besøg i Hedeland ved Ros-
kilde for at hente inspiration og gode råd. Hans fortæller: ”På vejen hjem, da vi sad på Storebælts-
færgen og evaluerede besøget, sagde Edvind Witved: Skal vi så ikke gøre alvor af det her og lave 
en håndfæstning, når vi nu er enige om, at vi kan skabe noget i grusgravene? Så tog vi en serviet 
og skrev vores aftale ned på 3 linier.” 

17. februar 1989 afholdtes det første konstituerende bestyrelsesmøde for Tarup-Davinde I/S med 
Odense Kommune, Årslev Kommune og Fyns Amt som interessenter. Mødet, som bl.a. skulle stad-
fæste vedtægterne, var præget af stor optimisme, og amtet gav udtryk for i sin vurdering, at der her 
kunne blive tale om et rekreativt naturområde af central værdi for hele Fyn. I 1996 vedtoges ramme-
lokalplaner med de grundlæggende principper for områdets retablering og anvendelse til natur- og 
fritidsformål. Hans Jørgensen ser her i 2014 tilbage på Tarup-Davindes første 25 år med stor glæ-
de. Han har værdsat bestyrelsesarbejdet gennem alle årene men finder nu, at det er rigtigt at give 
stafetten videre. ”Der er altså kommet et pænt barn ud af indsatsen”, slutter han med et smil. 

”Der lå nogle fantastiske naturperler.” 

 

Hans Jørgensen 

65 år 

Fhv. borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune 

Næstformand i Tarup-Davinde I/S’ bestyrelse 1989 – 2013 
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”Vi blev gift i 1947, og da begyndte vi med gartneriet. Der var ikke ret meget jord til, så vi skulle ha-
ve nogle ekstraindtægter. Min mand gik ud og arbejdede, og så kunne vi passe det her tilligemed. 
Så blev der mere og mere efterhånden. Vi lavede en butik inde i ladebygningen. Det var et bord og 
en bog jeg skrev i, hvis der var noget, jeg skulle huske. Det var meget spartansk. Tilsidst havde vi 
også en blomsterforretning.” Ellen Kvolsbæk fortæller om sit og Ove Kvolsbæks gartneri på Møllevej 
6 som nabo til Tarup-Davinde grusgrave.  

De overtog i 1947 ejendommen fra Ellens forældre. Forældrene blev boende i stueetagen, mens de 
unge flyttede ind på 1. salen, hvor de boede i 15 år med deres to døtre, som senere kom, så der var 
liv i huset. 3 generationer i samme hus.  ”Det gik fint,” siger Ellen. ”Det samme arbejde til os begge 
to og far. Vi hjalp alle til. 10 – 12 timer om dagen. Weekend kendte vi ikke. Det var hårdt, men vi tog 
ikke skade. Vi dyrkede kartofler, porrer, selleri, gulerødder, kål, græskar, ribs og solbær, blommer, 
hindbær og jordbær. Vi havde en halv snes piger, der kom og hjalp os med at plukke jordbær om 
sommeren. Det var en meget let jord, så der var brug for meget gødning. Vi havde 2 køer, 1 hest, 2 
grisesøer og 200 høns, så vi fik god gødning.” 

Ove og Ellen lejede noget af jorden ud til grusgravning i 70’erne. Det var værdifuldt grus med man-
ge sten i, og svigersønnen Jørn Nielsen gravede fra 1978 under grundvandsspejlet med slæbe-
skovl, så der kunne indvindes mere end tidligere. Der blev gravet alle vegne rundt om i Tarup-
Davinde. Mange lodsejere lod sig i 60’erne og 70’erne friste til at supplere indtægten med grusgrav-
ning, og der var god afsætning i de år. 

Sdr. Nærå Kommune havde kommunegrusgraven ved siden af Kvolsbæks. Helt op til kommune-
grusgraven lå ”Vejmandhuset” på Møllevej 14. Ellen fortæller: ”Det var Sdr. Nærå Kommunes hus til 
dem, der ikke havde noget at bo i. Vi kaldte det ”Vejmandhuset”. Der boede Valdemar Hansen med 
sin kone og søn. Valdemar var vejmand og reparerede vejene for Sdr. Nærå Kommune. Han slog 
ikke skærver. Der var nogle andre, nogle arbejdsløse, 2 – 3 stykker, der kom og slog skærver nede i 
kommunegrusgraven. De boede i Sdr. Nærå. De havde et rør til at lægge stenene i, når de slog 
med hammeren. 

Da jeg spørger Ellen, om hun husker en bestemt begivenhed med særlig glæde, lyser hendes øjne, 
og hun siger: ”Ja, Skt. Hans aften. Vi havde en fast tradition gennem årene. Vi fejrede Skt. Hans 
med Skt. Hans bål nede ved os. Der plejede at komme et halvt hundrede gæster fra nabolaget.” 

Ellen ønsker, at Tarup-Davindes natur må blive bibeholdt: ”Mange har i årenes løb gået ture og nydt 
det. Og endnu flere i dag.” Ellens datter Gerda, som også bor i Tarup-Davinde, er enig med hende 
og glæder sig specielt over områdets rige fugleliv. 

 

 

”Vores butik i ladebygningen var et bord. Det var meget spartansk.” 

 

Ellen Kvolsbæk 

89 år 

Tidl. gartner 

Møllevej 6, Tarup pr. Sdr. Nærå 
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“ Jeg kom i grusgraven i Tarup, fra jeg var ca. 12 år. Far var vognmand, men døde tidligt. Helmuth 
foreslog, at i stedet for at lave ballade efter skoletid kunne jeg komme over og arbejde for ham. Jeg 
var mest interesseret i maskinerne. Jeg gik i skole til 9. klasse, men al min ferie og fritid var jeg i 
grusgravene.” Bjarne Madsen fortæller med både glæde og stolthed om sit arbejde. Hans mangeåri-
ge ven og arbejdsgiver entreprenør Helmuth Hansen lytter med og indfletter en bemærkning i ny og 
næ. 

Spurgt hvordan han blev uddannet som maskinfører, svarer Bjarne: ”Jeg prøvede mig frem. Der er 
ikke nogen, der har lært mig det. Det har jeg så selv fundet ud af, hvordan det forskellige fungerede, 
ellers så sku’ du nok få det at vide af hr. Hansen”, siger Bjarne og griner. ”Jeg havde ingen kørekort. 
Dengang måtte vi køre med maskinerne, bare vi var 16 år. Så dækkede det også på landevej mel-
lem grusgravene.” Han fortsætter: ”Selve grusgravsarbejdet kom lidt efter lidt. Hele anlægget var jo 
stillet op. Lige pludselig skulle man tømme nogle siloer, lige pludselig skulle man flytte nogle materi-
aler. Du kan godt selv læsse. Du kan godt selv det, og du kan godt selv det. Jeg har arbejdet her i 
45 år nu, og det er min gummiged nr. 11.” På mit spørgsmål fortæller Bjarne, at den læsser 7 kubik-
meter i én grab, og vægten heraf er 13 – 14 ton. Den kører ca. 10 timer om dagen, og der er et 
stærkt slid på materiellet. Efter 10 – 15.000 timer er den så slidt på motor, transmission og hjul, at 
den må udskiftes. Ellers bliver der for mange reparationer og for megen stilstand. En ny gummiged  
koster i dag 2,5 mill. 

Bjarnes vigtigste opgave er at blande stabilgrus, som i dag er Nymølles absolut største vare. 
”Doseringsanlægget har 5 store kasser til: nøddesten og småsten, bundgrus, skærver, perlesten og 
skærver igen,” forklarer Bjarne. Til kontrol udtager han en grabfuld af den færdigblandede stak. De 
13 – 14 ton bliver smidt på jorden og glattet med grabben, så laboranten kan udtage prøverne her-
fra. ”Jeg kan så nogenlunde se, når jeg tager bundgruset, hvor mange sten der er i, og hvor mange 
jeg kan undvære af de små perlesten. Jeg siger til laboranten: Kan vi ikke prøve, om det holder in-
den for kornkurven? Og jeg har ikke i de 3 – 4 år, jeg har lavet stabilgrus derude, haft nogen prøver, 
der ikke har holdt. Man kan se det på gruset. Hvis doseringsanlægget ikke kan køre om vinteren, 
kan jeg selv blande stabilen direkte på jorden.” 

Bjarne har haft flere specielle opgaver i årenes løb. Således byggede han landskabsskulpturen 
”Hånden” af muld syd for Trekløversøen, efter at originalen af halm var blevet brændt af kunstneren 
som en happening. Han har også kørt stenene til Nautilen, stenparken ved Nordsøen.  

I sin fritid nyder han selv Tarup-Davindes nye natur. ”Jeg synes, det er fint, at man kan cykle nogle 
ture hernede og gå ture. Det gør vi tit om sommeren. Men det er ved at blive for tæt, at gro til. Man 
savner nogle kig og udsigt.” - Bjarne satser på at nå 50-års jubilæet, inden han stopper. 

”Det er min gummiged nr. 11”  

 

Bjarne Madsen 

57 år 

Maskinfører 

Nymølle Stenindustrier A/S 
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”Et af mine bedste fund var, da jeg fandt det fuglehoved. Det var i Sdr. Nærå grusgrav i Tarup-
Davinde. Jeg fandt en cementsten fra moleret. Den kan enten være kommet med gletcheren nordfra 
eller fra sydøst. Det var hen mod aften og ved at være mørkt. Der var lidt fiskeskæl, og det er ikke 
ualmindeligt. Jeg tog det bedste fra – ca. 10 kg. Så lå stenen i en bunke i min have 3 – 4 måneder, 
og jeg skulle til at smide den væk men ville lige give den et hug med hammeren. Så kunne jeg se, at 
der var et hulrum med noget farvet calcit. Jeg bildte mig ind, at det hulrum – det lignede da et fugle-
hoved, og jeg kunne se næbbet også. De andre troede ikke, det var noget, men jeg havde set et 
billede i bladet VARV af et fuglehoved, så jeg tog det med ind på Geologisk Museum i København 
og traf konservatoren, som var sikker: Det er et fuglehoved. Det er endda et flot fuglehoved.” Peter 
Mortensen afleverede fundet til Geologisk Museum som ”danekræ” og fik udbetalt en dusør på 
4.000 kr. I årenes løb har han fundet 17 stykker danekræ, som er så værdifulde geologiske fund, at 
de tilfalder Geologisk Museum mod dusør. 

Peter er husmandssøn fra Salling. Efter værnepligten og gymnastikhøjskole i Viborg besluttede han 
sig for at læse til landbrugstekniker – 33 måneder på Nordisk Landbrugsskole i Odense – og blev 
derefter ansat på Fyns Familielandbrug som planteavlskonsulent. ”Jeg kom på min rette hylde. Det 
har givet mit liv et rigtig stort indhold, fordi jeg kom ud at snakke med alle de mennesker. Det har 
været super.” Som led i jobbet tog han jordprøver på markerne og fandt en dag i 1982 en smuk fla-
dehugget kornsegl fra stenalderen lige ved siden af jordboret. ”Jeg har gravet arkæologisk i mange 
år, og fra 1985 - 87 udgravede vi en unik Ertebølleplads (jægerstenalder) i Agernæs med Nordfyns 
Museum. Jeg læste mange bøger om både arkæologi og geologi og har i årenes løb fulgt rigtig 
mange kurser på Folkeuniversitetet. I 1986 meldte jeg mig ind i Den fynske Stenklub.” 

Peter kørte i 80’erne ofte ad Ørbækvej på vej til forsøgsgården ved Ørbæk, og hans nysgerrighed 
blev naturligt vakt af Tarup-Davinde grusgrave. En dag i påsken 1988 skete noget helt afgørende. 
På samme dag fandt han to stykker forstenet træ – et på 3 kg og et på 7 kg – med årringe, knaster 
og det hele. Peter forklarer processen: ”Det afgørende er, at der hurtigt bliver lukket af for tilgang af 
ilt, at træet bliver dækket af vand og slam. Her er det sket for mellem 55 og 35 millioner år siden i 
perioden Eocæn. Ganske langsomt og under de rette betingelser bliver de enkelte celler i træet er-
stattet af kisel. Det tager 15 - 20 millioner år.” 

I år 2000 blev Peter Mortensen opfordret til at lade sine mest værdifulde fossiler udstille i Davinde 
Stenmuseum, herunder mange store og sjældne blokke fra perioderne Jura og Tidlig Kridt fundet i 
Tarup-Davinde grusgrave. Det er sandsten med ammonitter, muslinger og snegle fra kystnære om-
råder med laguner i den periode, der udgør dinosaurernes storhedstid. Samlingen indeholder også 
fossile spor fra det tidligste flercellede liv på jorden helt tilbage fra Kambrium. Davinde Stenmuseum 
er i dag landskendt blandt fagfolk, og Peter tager 3 – 4 gange om året til København med nye 
spændende fund. Han siger: ”Det er gnisten. At vise og drøfte fundene både med museumsfolkene 
og med Stenklubbens medlemmer. Min gode klubkammerat Mogens S. Nielsen og jeg etablerede 
sammen fossilsamlingen i museet. Mogens er ekspert på fossiler i Kertemindemergelen (60 mill. år), 
og sammen har vi fundet 10 danekræ herfra. Mit største håb er, at stenmuseet må blive bevaret. De 
mange blokke med fossiler fortæller både en historie om livet i de fjerne perioder, hvor de blev til, 
men også om, hvordan de senere blev transporteret hertil af istidens gletchere.” 

 

 

”Det lignede da et fuglehoved – og jeg kunne se næbbet også.” 

 

Peter Tang Mortensen 

72 år 

Amatørgeolog 

Den fynske Stenklub,  

Davinde Stenmuseum 
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”Jeg købte nogle brugte maskiner og byggede dem op.” 

 

Jørn Nielsen 

60 år 

Entreprenør 

Jørn Nielsen Grus & Sten A/S 

 

”Der var helt vildt mange lodsejere, der gravede i 70’erne. Det grej, de andre havde kørt med, det 
købte vi. Og restmaterialer fra Lindø til halv pris. Vi måtte stå med svejseværk og skærebrænder 
lige ude på jorden. Vi havde intet værksted. Mine brødre og kammerater hjalp mig. Det blev lavet i 
fritiden – inden ’78”. Og i 1978 kunne Jørn Nielsen begynde som selvstændig entreprenør i en ny 
grusgrav på Møllevej i Tarup hos svigerforældrene. 

Jørn havde forudsætningerne for at bygge sine maskiner af brugt grej. I tre år havde han stået i læ-
re som smed hos Tarup-smeden Carl Gunnar Rasmussen. Jørn fortæller: ”Han var landbrugs- og 
maskinsmed. Med esse og ambolt. Han kunne gå ind og smede reservedele f.eks. et nyt skær til en 
slæbeskovl. Så svejsede vi det på. Han var gammel og så ikke så godt, men han vidste præcis, 
hvor han slog. Han var f….. dygtig. Så alt det havde jeg nået at prøve dernede.” Det var i begyndel-
sen af 70’erne efter militærtjenesten, og smedekundskaberne blev afgørende for Jørns start. Han 
købte en brugt rundsorterer og et spil, som han ”fik bikset sammen”. Om stedet – Møllevej i Tarup 
tæt på Vindinge Å – siger Jørn: ”Det var de allerbedste materialer, man kunne finde. Det var kun 
lige at fjerne muldlaget, så lå gruset der.” 

Om udviklingen i løbet af de 40 år siger Jørn: ”Der er sket utrolig meget. I starten drejede det sig 
bare om at få materialerne op. Nu om dage er der nok 20 forskellige varegrupper med forskellige 
kornstørrelser, forskellige blandinger. Det er en hel videnskab. Og alle de krav, der bliver stillet til 
beton og asfalt, det skal være ”jiggede” materialer fri for kridt og kalk – mange krav og normer, som 
slet ikke fandtes dengang. Og ligesådan til vejbygningsmaterialer. Vi har mest beskæftiget os med 
mindre virksomheder. Andre ville helst levere til betonværker og asfaltværkerne, hvor der var fast og 
høj produktion, men til gengæld også høje krav og garantier.” 

Jørn Nielsen er kendt for sin orden og omhu både med sine maskiner og med sin efterbehandling af 
de færdiggravede grusgrave. Spørger man ham hvorfor, svarer han: ”Det er nok, fordi jeg som ung 
var udsat for det stik modsatte. Sådan ville jeg ikke gøre. Det hævner sig, hvis folkene ser, det ikke 
er i orden. En bule skal rettes ud, og en reparation skal males, så den ikke ruster. Det skal være til 
at holde ud at kigge på.” – Jeg spørger ham, hvor det kommer fra. ”Sådan har jeg altid været – altid 
meget ordensmenneske. Jeg gider ikke rode med det, hvis man ikke holder tingene i orden. Efterbe-
handlingen skal foretages løbende og ikke udskydes til i morgen. Det går ikke. Vi bor selv inde i det. 
Og så skal søbredderne bygges op nedefra, ellers smutter de for dig.” Det er Jørns stolthed, at der 
graves rent, og at efterbehandlingen efterlader arealet både forsvarligt og smukt. 

Da han bliver spurgt, hvad han synes om den nye natur og de nye fritidsbrugere i Tarup-Davinde, 
svarer han: ”Jeg går meget ind for det. Jeg har det fint med naturen. Og vil gerne dele den med an-
dre. Men jeg kæmper med smidt affald, knallerter og motocrossere. Bare folk dog ville respektere 
andres ejendom og naturen. Men det skal nok komme.” 
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”Det har nok været et af de første år, vi kiggede fugle, hvor vi havde sat os ned ved en af søerne 
hernede helt nede ved vandkanten – pilekrat omkring – og så sidder vi der og kigger en stille som-
meraften – og så kommer der sgu’ pludselig en isfugl – den har ikke set os, og så sætter den sig på 
en gren sådan 1½ - 2 meter væk – og vi sidder dér og kigger et halvt til et helt minut, så har vi nok 
bevæget os, så opdagede den os og PFIIIIIIUU var den væk – det var f…… FLOT.” Per Rasmus-
sens øjne lyser, mens han fortæller. Hans naturglæde blev vakt allerede i drengeårene i Tarup-
Davinde, hvor han sammen med en klassekammerat drog på fugleture i grusgravene, meldte sig ind 
i Dansk Ornitologisk Forening og deltog på foreningens ungdomslejre. 

Per har nu i flere år varetaget fugleovervågningen for Tarup-Davinde I/S som del af det naturover-
vågningsprogram, der blev indledt allerede i 2002: Fugle, insekter, padder, flagermus og planter. 
Per forklarer: ”Når T-D er så rig på arter, skyldes det bl.a. de mange søer  - rentvandede søer. Sø-
erne trækker fuglene ned. Hvis du ser på et kort, er der jo ikke andre søer tæt på. Her har vi regi-
streret 180 arter på 25 år. Det er ganske pænt for en indlandslokalitet. Havørnene ser vi oftere og 
oftere – parret nede fra Ravnholt kommer herop, også med ungerne. Det er et oplagt fouragerings-
område for dem.” 

Også fugle på træk har glæde af Tarup-Davinde. Per fortæller om en spændende oplevelse i no-
vember i år: ”Nu kan vi opleve musvågetrækket om efteråret fra toppen af Røllehøj nord for Ørbæk-
vej. Der kan du simpelthen se, hvordan de kommer ind fra Storebæltsbroen. 220 musvåger den dag 
i november. Så slår de et knæk ved Ferritslev og kommer ind over T-D. På store trækdage kan der 
komme 2.000 ind ved Knudshoved. Nogle tager straks mod syd, men andre kommer hen over T-D”. 

Per har flere anbefalinger til T-D’s bestyrelse: 

Det vigtigste er at sikre områder med urørt natur, hvor dyrene ikke bliver forstyrret. Man bør undgå 
at sprede de rekreative aktiviteter ud over hele området. 

Dernæst ønsker han flere øer, hvor ynglefugle kan få fred i yngletiden. Derfor glæder han sig over 
de nye yngleøer på de nyerhvervede arealer op mod Ørbækvej. Øer skal laves i forbindelse med 
efterbehandlingen, og sådan er det gjort her. T-D huser nu 3 – 4 par ynglende fjordterner, som har 
ynglet her de sidste tre år med succes.  

For det tredje ønsker Per fladvandede områder til vadefuglene bl.a. den lille præstekrave, som T-D 
har i sit logo. 

Endelig fremhæver han værdien af græsning, så områdets botaniske artsrigdom bevares, og area-
lerne holdes åbne. 

Og så to store hjertesuk: Løse hunde ødelægger det for mange ynglefugle i sæsonen trods talrige 
Hund i snor – skilte. Altså en stor appel til hundeejere, der sætter pris på naturen herude. Derfor 
glæder Per sig over planerne om en hundeskov, der kan aflaste resten af området. – Det andet sto-
re suk skyldes rævene, der ryddede den store hættemågekoloni på 1.000 par, Fyns største. Ræve-
ne er det svært at stille noget op imod, især når de tager sig for at svømme ud til yngleøerne. Ræve 
kan ikke holdes i snor. 

”Jeg har set isfugl så sent som i eftermiddag.” 

 

Per Rasmussen 

47 år 

Naturovervåger for Tarup-Davinde I/S 
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Det område, vi i dag benævner 
Phønix-området, har været ud-
nyttet som grusgrav, hvor grus-
gravningen begyndte i 1933. Vi 
kan i dag færdes i et område 
med varieret beplantning, snoe-
de og højtliggende stier og flere 
søer. Her er et varieret udbud 
for friluftsliv og hobbies. Fra 
Udlodgyden kører man ved bio-
gasanlægget ned i området, og 
det går pludselig op for én, at 
det hele ligger meget lavere 
end de omkringliggende veje 
og marker.  

 

Starten 

Det store og dengang 50-årige 
entreprenørfirma Hans Jørgen-
sen & Søn med domicil i Pjen-
tedamsgade i Odense havde 
brug for betydelige mængder 
grus og sten til gennemførel-
sen af utallige anlægsarbejder 
som fundamentstøbning, kloa-
kering, ledningsarbejde og vej-
bygning. I tiden før havde fir-
maet haft grusgrave i Slukefter 

og Åsum, og til afløsning for 
Åsumgraven købte Hans Jør-
gensen & Søn i 1933 hus-
mandsstedet ”Stensbo” på 14 
tdr. land på Udlodgyden 52. 
Det var konstateret, ”at der 14 
alen (ca. 8½ m) nede var et 
tykt stenlag”. Der blev hurtigt 
etableret en stor gravemaskine 
– en spandkædemaskine - tip-
vognsspor til transport og va-
ske- og sorteringsanlæg. I mid-
ten af 1930’erne havde Hans 
Jørgensen & Søn 25 biler, som 
afløste hestene, og grusgra-
vens placering ved Davinde 
ca. 10 km fra firmaets andre 

produktionsanlæg var trans-
portmæssigt ikke et problem. 

I årene efter blev der på områ-
det etableret et betonstøberi til 
fremstilling af kloakrør, dæksler 
m.m. til firmaets mange kloake-
ringsarbejder især i Odense. 
Desuden havde firmaet allere-
de i 1928 opført et betonværk i 
Enggade, og her var der også 
brug for materialer fra grusgra-
ven. Det blev siden udbygget af 
flere omgange. Betonen gik sin 
sejrsgang, og efterspørgslen på 
sten og grus øgedes. I 1930’er-
ne udførtes der af firmaet vej-
anlæg med beton, fx Odense-
Langeskov Landevej i 1933 og i 
1934 tilkørselsvejen til den ny-
byggede Lillebæltsbro.  

                      PHØNIX-OMRÅDET 

Luftfoto fra 1939. På billedet ses nederst stenknuserhuset, derefter 
sorteringsbunker (sand) med tipvogne på toppen. Bagved bunkerne 
ses vaske- og sorteringsanlægget, triøren, og ”Stensbo” (flaget er 
hejst). Til højre flere tipvognsspor og sorteringer af sten.  

Fotokilde: Knud W. Knudsen. 

Davinde Stenmuseum, indviet år 2000, og anlægget ved siden af med 
Savværkssøen i baggrunden. Foto: Gunver Friis. 

Spandkædemaskinen eller span-
degraveren. En kombineret grave- 
og sorteringsmaskine, så grus og 
sten blev adskilt med det samme. 
Kørte langs graven på skinner. 4 
tipvognsspor førte det sorterede 
videre til den store  triør. Det ud-
gravede areal til venstre er begyn-
delsen til Savværkssøen.  
Ca.1960. Fotokilde: Bent Jensen. 

Af Gunver Friis 
Den fynske Stenklub 
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Ved udskiftningen af vejbelæg-
ningen i Dronningensgade i 
Odense i 1939, vist i firmaets 
dokumentarfilm ”Dronninge-
filmen”, erstattes brostenene af 
en betonbelægning. Filmen kan 
ses i Davinde Stenmuseum.  

Under besættelsen 1940-45  

I slutningen af besættelsestiden 
anlagdes på ordre fra besættel-
sesmagten et tipvognsspor fra 
grusgraven til Langeskov Stati-
on, en strækning på ca. 5 km. I 
grusgraven ved ”Stensbo” lå 
dengang et stort bjerg af sand, 
som blev beslaglagt af tyskerne 
og brugt til bygningen af flyve-
pladsen i Beldringe. Forud var 
gået et stærkt ønske fra besæt-
telsesmagten, om at Hans Jør-
gensen & Søn byggede flyve-
pladsen i Beldringe, men ejeren 
Hans Hansen og hans søn af-
slog bestemt. Efterfølgende 
måtte Hans Hansen ”gå under 
jorden” til krigens slutning af 
frygt for at blive afhentet af 
”hipoer”. Leveringen stod på i 8 
mdr. indtil besættelsens ophør, 
og på Stensbo indkvarteredes 
der i den periode 2 danske sol-
dater (Det danske Vagtværn) til 
at holde opsyn på området. 
Ved det efterfølgende retsop-
gør blev der ikke rejst tiltale 
mod ejeren af firmaet for vær-
nemageri, men ”Revisions-

udvalget for tyske Betalinger” 
fremsatte et krav om tilbagebe-
taling af ca. 9.500 kr.  Ikke no-
gen stor fortjeneste, og firmaet 
slap gennem krigen uden ridser 
i lakken. Det fortælles, at en 
flok drenge fra Davinde havde 
held til at fjerne en tipvogns-
skinne med det resultat, at tip-
vognstoget blev afsporet. Leve-
ringen af sand til Beldringe blev 
kortvarigt saboteret. 

Udvidelsen og afviklingen 

I 1947 købte Hans Jørgensen 
& Søn tilstødende arealer nord 
for ”Stensbos” jord bl.a. 8 tdr. 
land fra Lundsgård i Davinde. 
På luftfotos fra 1948 - 56 kan 
det iagttages, at arealet for ind-
vinding udvides mod nord, syd 
og øst. Da Haustrups Fabrik-
ker i begyndelsen af 1950’erne 
udvidede med en ny fabrik på 
Næsbyvej (i dag Glud og 
Marstrand), stod Hans Jørgen-
sen & Søn for piloteringen, og 
der måtte i den fugtige bund 

rammes betonpæle 28 m ned 
– lagt i forlængelse af hinan-
den ville pælene under Hau-
strups Fabrikker kunne stræk-
ke sig over mere end 50 km.  

Til afløsning for det gamle be-
tonstøberi fra 1930’erne, der lå 
nede i grusgraven, og hvor der 
blev fremstillet cementrør og -
dæksler, betonpæle og fliser, 
blev der i 1963 bygget et nyt 
støberi lige syd for Stensbo ud 
mod Udlodgyden. Det nye be-
tonstøberi kaldtes ”element-
fabrikken”, og her blev fremstil-
let de samme produkter som i 
det gamle støberi, men kapaci-
teten var større og produktio-
nen helt moderne. Betonvare-
produktionen ophørte i 1976, 
og bygningerne blev efterføl-
gende brugt til smedeværksted 
for bygningsjern og fremstilling 
af vejskilte og vejstandere 
(Odense Vejskilte). I 1990’erne 
blev elementfabrikken revet 
ned, og grunden tjener i dag 
som P-plads ved større arran-
gementer i Tarup-Davinde. 

Huset ”Stensbo” blev allerede i 
starten af 1980’erne revet ned, 
og i 1987 opførtes Davinde 
Biogasanlæg på grunden. 

Lagerplads for cementrør. Pro-
duktion fra betonstøberiet ligger 
klar til anvendelse ved kloakering. 
Bagved ses det først udgravede 
område, som senere blev en del 
af Stenværkssøen eller Treklø-
versøen. Ca.1960.  
Fotokilde: Bent Jensen. 

Stenknuseranlægget. Her knu-
stes store og små sten til skærver 
og stenmel. De store sten blev 
knust til mindre stykker mellem to 
plader i bunden af huset. Det 
knuste blev transporteret til en 
”kegleknuser” i toppen. Knus-
ningsgraden kunne reguleres. 
Kalksten og flint blev sorteret fra i 
hånden inden knusning. Det knu-
ste materiale blev brugt i beton-
støberiet (skærver) og i asfaltfa-
brikken (stenmel). Stenknusevær-
ket stammede fra tyskernes byg-
geri af bunkers ved den jyske 
vestkyst. Ca.1958.  
Fotokilde: Knud W. Knudsen. 

Når tipvognene skulle tømmes, 
skete det med håndkraft. En kraf-
tig jernstang blev stukket ind un-
der rammen, og baljen blev tip-
pet. Når tipvognssporene skulle 
flyttes, blev alle mand kaldt sam-
men og udstyret med kraftige 
jernstænger. Fordelt langs sporet 
løftede alle på kommando, og 
sporet blev rykket lidt efter lidt. 
Ca. 1960. Fotokilde: Bent Jensen.  
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Der har på Phønix-området lig-
get to asfaltfabrikker. Den før-
ste blev opført i starten af 
1950’erne på marken syd for 
”Stensbo”. Hans Jørgensen & 
Søn startede sammen med A/S 
Phønix, Vejen i allerede 1931 
Fyns Vejmateriel A/S (aktier 
50/50), og der blev opført en 
asfaltfabrik i Østergade i Oden-
se. Hans Jørgensen & Søn fik 
efterfølgende meget asfaltar-
bejde på Fyn og havde i en pe-
riode aftaler med omkring 60 
landkommuner foruden vejar-
bejdet i Odense.  

Der var blevet brug for en ny og 
moderne asfaltfabrik. Her blev 
så produceret asfalt til de fyn-
ske veje i ca. 25 år, hvorefter 
fabrikken i 1978 blev erstattet 
af en ny. Den blev opført ca. 
300 m længere mod øst på det 
område, hvor stenmuseet ligger 
i dag - benævnt Phønix-arealet. 
I starten af 1980’erne sluttede 
Hans Jørgensen & Søn deres 
engagement i området, men 
fortsatte indtil 1992 med at gra-
ve grus bl.a. på Torpegårdens 
jord ved Tarup. Phønix, Vejen 
fortsatte alene. I 1994 blev den-
ne sidste fabrik, Phønix-
fabrikken, taget ud af drift og 

afmonteret. 3 bygninger fra as-
faltfabrikkens tid står tilbage.  
De blev sammen med Phønix-
arealet overtaget af Tarup-
Davinde I/S og tjener i dag om-
rådets nye brugere. Tarup-
Davinde I/S disponerer over 
den tidligere kontorbygning, og 
Islandshesteklubben Skeifa 
bruger kontroltårnet. I den tidli-
gere værksteds- og garagebyg-
ning har Davinde Stenmuseum, 
startet og drevet af Den fynske 
Stenklub, fra 2000 haft til huse.  

Livet i grusgraven 

På ”Stensbo” boede fra 1934 
Valdemar Sørensen, i daglig 
tale ”den store smed”, med sin 
familie. Han var ansat hos 
Hans Jørgensen & Søn som 
pladsformand i grusgraven og 
med dygtigt smedehåndværk 
holdt han maskinellet ved lige 
og ledede arbejdet. Der var me-
gen respekt om den store 
smed. 

 

Elementfabrikken ved Udlodgy-
den. Tårnet til venstre var lager for 
den tørre cement, som blev leve-
ret fra Portland Cement i lastbiler. 
I den skrå bygning foran stod be-
tonblandemaskinen. Der var læs-
segrav foran til materiale fra grus-
graven. Lagerpladsen for de fær-
dige produkter lå bag bygningen 
ved siden af asfaltfabrikken. 
Ca.1967. Fotokilde: Erik Hofstedt. 

Frontlæsser og udjævning med skovl på ladet af en lastbil. 
Det ældste betonstøberi i baggrunden.  Ca.1960.  
Fotokilde: Bent Jensen. 

I baggrunden ses asfaltfabrikken, 
kaldet bituværket, med 4 siloer til 
forskellige asfaltblandinger. I mid-
ten står firmaets benzinstander, 
hvor tørresnoren er bundet fast. 
Når vindretningen var den rigtige, 
kunne vasketøjet hænges ud, 
ellers blev det støvet til. Ca.1967. 
Fotokilde: Erik Hofstedt. 

Stationær tipvognsbane. Her blev stensorteringerne fra triøren læsset 
af. Dele af sporet ses i dag rage op af Savværkssøen langs med ned-
kørselsvejen til Phønix-grunden. Ca.1958. Fotokilde: Knud W. Knudsen. 
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Hans søn fortæller, at grusgra-
ven var en spændende og far-
lig legeplads, og når drengene 
havde leget i stenknuseren, 
blev ”den store smed”, der hav-
de nogle store smedenæver, af 
mødrene brugt som busse-
mand”. En aften var hans 5-
årige søster kravlet op i tårnet 
på asfaltfabrikken – alle var 
stærkt ophidsede, men den 
store smed fik roligt talt pigen 
ned igen. I weekenderne, for-
tæller han, blev der kørt bilrally 
mellem fliser, kloakrør og byg-
ninger i grusgraven. I dag kan 
man være heldig at møde en 
lystfisker, en cyklist på sin 
mountainbike eller en islandsk 
ekvipage, der træner tølt. 

 

 

Portrætfoto foran stenknuserhuset. Til venstre står Povl E. Hansen, ejer 
af Hans Jørgensen & Søn, i midten ”den store smed”, Valdemar Søren-
sen, og til højre direktør og stenhuggermester Otto Jørgensen, søn af 
firmaets grundlægger Hans Jørgensen. Ca.1950.  

Fotokilde: Knud W. Knudsen. 

Luftfoto af Phønix-asfaltfabrikken fra 1989. Den lave røde bygning til 
venstre er i dag Davinde Stenmuseum. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto, Det Kongelige 

Bibliotek. 

Der holdes pause i portåbningen 
til tipvognslokomotivernes remise. 
Ca.1960. Fotokilde: Bent Jensen. 

Folk fra oplandet og familie-
medlemmer til smeden udgjor-
de arbejdsstyrken, som kunne 
nå op på 30 – 40 mand på de 
3 virksomheder, grusgrav, ele-
mentfabrik og asfaltfabrik. Ar-
bejdet i grusgraven var hårdt 
og støvende for arbejderne, så 
smedens kone, Anna, havde 
marketenderi ud gennem køk-
kenvinduet, øl og vand til hal-
sen. 

Den store smed var helhjertet 
Hans Jørgensen-mand, og 
han talte aldrig om samar-
bejdspartneren Phønix, selv-
om hans svigersøn var plads-
formand på asfaltfabrikken. 
Valdemar Sørensen og hans 
kone kunne efter pensionerin-
gen i 1970’erne bo husfrit på 
Stensbo, indtil de flyttede der-
fra i starten af 1980’erne. Di-
rektør og ejer af Hans Jørgen-
sen & Søn, Povl E. Hansen, fik 
efter krigen bygget et lille som-
merhus i et hjørne af grus-
gravsområdet og udsatte 
krebs i den nærliggende ud-
gravede sø.  

Der var to lejligheder på 
Stensbo, og i 1960’erne og 
70’erne boede formanden for 
elementfabrikken med sin fa-
milie i den anden.  
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En stor tak til 

 
 

 

 

 

Tak til bidragydere 

I januar 2012 blev idéen om at fortælle grusgravningens historie i Tarup-Davinde grusgrave sat i 

værk. En plancheudstilling i Davinde Stenmuseum skulle være endemålet. Meget hurtigt blev det 

klart for arbejdsgruppen, at et hæfte i skrift og billeder måtte følge efter, suppleret med en god AV-

formidling i stenmuseet. Idéen endte således i en 3-trinsraket: plancher, publikation og AV-

formidling. 

Vi vil på arbejdsgruppens, Den fynske Stenklubs og Tarup-Davinde I/S’ vegne rette en stor tak til 

alle, der på forskellig vis har bidraget til at gøre dette muligt. 
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 samtaler og interviews 

     film, fotos og kortmateriale  
 faglig viden og korrektur 
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 vignetter 
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