
Midt i Glarborgen ligger træhuset Gimle, der  
er omkranset af gangbroer og terrasser. Huset  
er rejst på 100 år gamle egestolper fra Øland Skov,  
og det er bygget af lærketræ.  
Kun fantasien sætter grænser for brugen. Som  
eksempler nævner Mette Glarborg strikke- og  
kortklubber, meditation, yogahold eller bare til at nyde 
stilheden, udsigten og en kop kaffe.

Den skrå bænk til mave-rygøvelser er en del af et cirkeltræ-
ningsområde med bl.a. klatrestativ, steptrin og trædestubbe.

Rundt omkring i Glarborgen har kreative sjæle lagt 
smukke, malede sten til glæde for andre besøgende.

Jernrør monteret i forskellige højder er en af de mange træ-
ningsmuligheder, der er i området. Det giver rige mulighe-
der for at styrke muskulaturen i både ryg, arme og mave. 

Aktivitet er et nøgleord for Glarborgen. På en tur ad den 
600 meter lange sti Midgårdsormen kommer man bl.a.  
forbi slalombanen med de smukke roser.

De unge medlemmer af den lokale karateklub på Øland har 
brugt Glarborgens smukke omgivelser som alternativ  
til deres indendørs træningslokaler.

Mette Glarborg har mange planer for området. Noget af det 
næste bliver to rutsjebaner, to svævebaner på henholdsvis 
30 og 50 meter og hænge gynger op i højtsiddende grene.
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En tre hektar stor slukt med 
300 år gamle egetræer og 

100 år gamle bøgetræer er ved 
at blive omdannet til en spæn-

dende attraktion, der trækker 
tråde tilbage til vikingerne og 
den nordiske mytologi.

»Min idé er at skabe en skov, 
der aktiverer og giver oplevel-
ser til besøgende i alle aldre«, 
fortæller skovens ejer og initi-
ativtager Mette Glarborg, der 
ejer Øland Skov, som området 

er en del af.
For to år siden gav hun en 

tidsubegrænset brugsret til de 
tre hektar til foreningen Glar-
borgen, som også er navnet på 
oplevelsesskoven, der ligger på 
Limfjordens nordlige bred 30 
km vest for Ålborg. 

Området er skabt med hjælp 

fra mange frivillige og dona-
tioner på foreløbig næsten 2,1 
mio. kr. fra otte fonde og fem 
private. Dertil kommer årlige 
støttemedlemsskaber på 100 
kr. for private og 500 kr. for er-
hverv. 

Lige nu er tre tømrere i gang 
med at lægge de sidste hæn-

der på de imponerende gang-
broer og terrasser, der omgiver 
træhuset Gimle, der byder vel-
kommen til alle, som har brug 
for et mødested.

Snart er også det store vikin-
geklatreskib klar til brug. Der-
efter starter byggeriet af spise-
huset Valhalla, der får plads 

til cirka 40 mennesker, samt 
gangbroen Bifrost, der skal 
føre fra hovedindgangen over 
til Valhalla.

Glarborgen er åben alle dage 
på adressen Urbakken 14 C, 
9460 Brovst. Mere om Glarbor-
gen kan findes på hjemmesi-
den glarborgen.dk.

Frivillige og pengegaver skaber fantastisk skov


