STJERNELØB I AARS
VEJLEDNING
Sommerens stjerneløb foregår i Aars by, og bringer jer rundt til 10 poster placeret ved
historiske steder i byens centrum. Sammen skal I finde posterne, der kan ses på kortet.
Hver post har en tilhørende fortælling. Den kan findes i dette dokument og læses, når I er
nået frem til posten.
Ved hver fortælling ses et spørgsmål, som I skal svare på for at fuldføre løbet. Har I ikke
mulighed for at printe dette dokument ud, kan I skrive svarene på et stykke papir.
Rundt om i byen ses posterne som sten med en orange stjerne. Hold øjnene åbne og I
finder dem nok. Hver sten har et tal, der matcher tallene i dette dokument. Sådan ved I, at
I står det rigtige sted.
Posterne er placeret cirka 5 min. fra hinanden på gåben.
Når I har været rundt ved alle posterne, kan I hente en lille præmie på Vesthimmerlands
Museum i tidsrummet 10.00-16.00, mandag undtaget. I skal fremvise jeres svar for at få
præmien udleveret.

KORT
Stjerneløbets 10 poster er placeret ved de orange stjerner, der er markeret på kortet på
hæftets sidste side. Hvis I har besvær med at finde posterne ud fra kortet, så er
posternes præcise beliggenhed noteret på de efterfølgende sider.
Posterne er ikke kun placeret ved stjerner, men også så de danner en stjerne på kortet. I
behøver dog ikke at følge tallenes rækkefølge, men kan gå til posterne, som det passer
jer samt starte og slutte lige, hvor det passer jer.
Rigtig god fornøjelse!

1

HIMMERLANDSGADE 33 – SLAGET VED AARS KRO
For over 100 år siden havde Danmarks statsminister
Estrup en hær af soldater, som skulle opkræve penge fra
folk og holde øje med, at alle opførte sig ordentligt. Mange
danskere kunne ikke lide Estrup og hans soldater, fordi
de ville bestemme for meget i landet.
En dag mødtes 150-200 mennesker på Aars Kro, der lå,
hvor I står lige nu. De ville hygge sig i krostuen med
deres venner efter at have været til marked. Men Estrups
soldater var også på kroen. Soldaterne og
markedsgæsterne kom op at slås, og flere blev såret.

SPØRGSMÅL
Her har også været en
restaurant engang. Hvad hed
den?

SVAR

En mand blev skudt i venstre øje. Han overlevede, men
skulle sammen med tre andre i fængsel i 12 dage med
kun vand og brød at spise.
Slaget blev senere kendt under navnet: Gendarmslaget,
fordi soldaterne blev kaldt gendarmer.
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MØLLEVEJ 20 – AARS VANDTÅRN
Vandtårnet, I står ved, er næsten 100 år gammelt.
Engang blev det brugt til at opbevare vand, men det gør
det ikke længere.
Dengang sendte en pumpe fra vandværket vand ind i
vandtårnet og fyldte det op. Når folk i Aars havde brug for
vand til et bad eller et glas vand, så blev vandet sendt fra
vandtårnet og ud i vandhanerne.
Under 2. verdenskrig sendte pumpen så meget vand op i
tårnet, at vandet løb ud af tårnet og endte i naboernes
haver!

SPØRGSMÅL
Hvilke farver er murstenene
på vandtårnet?

SVAR
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ANLÆGSVEJ 1 – AARS LYSTANLÆG
Engang var det kun de fineste og rigeste mennesker i
Aars, som måtte bruge anlægget. Heldigvis ændrede det
sig senere, så alle måtte anvende anlægget.
I anlægget holdt man mange fester: Kimbrerfest,
sommerfest, høstfest og Grundlovsfest. Hvor I står nu,
var der engang en pavillon; en stor restaurant, hvor man

SPØRGSMÅL
Hvad ligger der i dag, hvor
pavillonen engang lå?

SVAR

kunne spise med venner og familie, lave gymnastik og
holde fest.
Om søndagen var der bal, hvor man kunne danse og lytte
til musik. Her mødte man op i sit pæneste tøj: flotte,
farverige kjoler og nyt jakkesæt.
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KIRKEPLADS 1 – RUNESTENEN VED AARS KIRKE
Runestenen er fra vikingetiden. Den fortæller os, at der
har boet mennesker i Aars for mere end 1000 år siden.

SPØRGSMÅL
Hvad hedder de to veje i Aars,

Vikingen Asser fik stenen lavet til sin herre, Valtoke.
Valtoke har muligvis været en del af kongens hird; det vil
sige en af hans dygtige krigere, der skulle beskytte ham.
Runesten blev fremstillet for at mindes de døde. Det har
taget lang tid at lave en runesten. Vikingen Asser må
derfor have været en vigtig mand, siden han kunne få
stenen fremstillet. Han har nok haft en stor gård i Aars.
Aars Kirke er fra middelalderen, altså 800 år gammel.
Den blev udvidet for 100 år siden, så den havde plads til
flere mennesker og den fik det smukke udseende, den
har i dag. Døren er åben, hvis I gerne vil se den gamle
kirke indefra.

som er opkaldt efter Valtoke
og Asser? Hint: Kig på kortet –
I kommer forbi dem senere.

SVAR
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HIMMERLANDSGADE 79 – HOVEDGADEN
I 1600-tallet var der kun fem gårde og fire huse i Aars.
Næsten 300 år senere flyttede mange nye mennesker til

SPØRGSMÅL

Aars for at åbne butikker og sælge de ting, de havde

Hvor mange biler på

fremstillet. Nogle lavede og solgte sko, andre lavede

hovedgaden kan I nå at tælle

møbler samt sadler til heste.

på 30 sek.?

På den anden side af Himmerlandsgade lå Fruergården,

SVAR

hvor Niels Jensen havde maskinfabrik. Han lavede
motorer til blandt andet traktorer.
De fleste åbnede deres butikker på Himmerlandsgade,
hvor de også valgte at bo. Aars voksede sig derfor større
og større, rundt om, og langs med, Himmerlandsgade,
hvor I står nu.
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BANEGÅRDSVEJ 4 – DEN GAMLE TOGSTATION
For 50 år siden kunne man køre med tog til Aars.
Togstationen lå der, hvor parkeringspladsen er nu, på
hjørnet af Banegårdsvej og Jyllandsgade.

SPØRGSMÅL
Hvordan kan man komme til
Aars i dag? Hint: Kig jer

Togstationen og jernbanen blev lavet for 120 år siden.

omkring, måske I kan se

Med jernbanen kunne man komme til Løgstør eller Hobro

svaret køre forbi.

og derfra rejse videre.

SVAR
Jernbanen var meget vigtig, for med den havde man nu
adgang til hele Danmark. Dengang var det nemlig kun
meget få, der havde bil. De fleste gik eller kørte med
hestevogn.
Med jernbanen tog det ikke længere en halv dag at
komme til de store byer, men kun et par timer.
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SØNDERGADE 25 – PER KIRKEBYS MUR PÅ KIMBRERTORVET
I Aars er der mange malerier, bygninger og skulpturer
lavet af kunstneren Per Kirkeby.

SPØRGSMÅL

Han kunne godt lide at tænke anderledes og komme på

Hvor mange små trapper er

spændende, nye ideer. Han var glad for at lave skulpturer

der i Per Kirkebys mur?

i røde mursten, selvom røde mursten normalt blev brugt

SVAR

til at bygge huse med.
Per Kirkeby har også tegnet den store, røde mur, som I
står ved nu.
Muren er hele 34 meter lang og fem meter høj!
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KÆRVEJ 8-10 OG LILLEVANG 22-34 – DET LILLE KØBENHAVN
Omkring 2. Verdenskrig var der ikke nok huse i Aars, så
mange boede i kældre og på lofter.
Derfor byggede man de huse, I står ved nu. Husene blev
kaldt ”Det lille København”, fordi man dengang ikke var
vant til, at så mange huse stod på så lille et område. Det
mindede folk om København, hvor man allerede boede
tæt.
Her boede Per Pallesen, en kendt dansk skuespiller, med
sin familie, da han var barn.

SPØRGSMÅL
Hvor mange huse består ”Det
lille København” af? Husk at
Lillevang 22-34 også tæller
med.

SVAR
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SØNDERGADE 32 – AARS TEKNISKE SKOLE
Bygningen, I står ved nu, plejede at huse hele to skoler,
Aars Handelsskole og Aars Tekniske Skole.
Deres historie går 130 år tilbage. Mange af byens unge var
på arbejde hele dagen, hvor de skulle lære at lave
hestevogne, træmøbler, maskiner eller stå i butik. De
havde derfor ikke tid til at gå i skole om dagen, så de fik i
stedet en aftenskole, Aftenskolen for
Haandværkerlærlinge, som de kunne gå i.

SPØRGSMÅL
Hvor mange buer/halvcirkler
kan I se på siderne af
bygningen?

SVAR

Man havde endnu ikke en fast bygning til skolen, så i 40
år havde eleverne undervisning rundt om i byen.
Aftenskolen blev med tiden delt i to, Aars Handelsskole
og Aars Tekniske Skole, men de endte altså med at dele
bygning på Søndergade 32.
For cirka 50 år siden flyttede skolerne til nye bygninger
ved Østre Boulevard og blev ved samme lejlighed slået
sammen og kendes i dag som Erhvervsskolerne.
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HIMMERLANDSGADE 25 – AARS FRILUFTSBAD
På den anden side af hegnet ligger Aars Svømmehal og
Friluftsbad.
Engang lå her kun et friluftsbad. Det blev bygget for 80 år
siden. Rigtig mange i Aars blev glade for badet, fordi de
ikke kunne komme til fjorden eller havet og bade.
I slutningen af 2. verdenskrig flygtede mange tyskere til
Danmark. Der kom 600 flygtninge til Aars. De havde ikke
et sted at bo, så man lod dem sove på skolen, i
markedshuset og andre bygninger i byen.
De havde heller ikke et sted at vaske sig, så de fik lov til
at bade i Aars Friluftsbads omklædningsrum.

SPØRGSMÅL
Hvilken slags havdyr ligger
stjerneløbsstenen ved?

SVAR

Sådan! I har nu klaret Stjerneløbet! Nu mangler I kun at gå ét
sted hen. Hent jeres præmie på Vesthimmerlands Museum,
Søndergade 44 i Aars.

