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TIDSREJSEN

GÅ PÅ OPDAGELSE LANGS HIMMERLANDS VESTKYST
OPLEVELSER FOR HELE FAMILIEN
Rejs i tid
og vind
præmie

se!
Go' rej

Sådan

rejser
du i tid

Velkommen til

tidsrejsen
Med tidsrejsepasset kan du og din familie rejse
mange tusinde år tilbage i tiden. Du kan f.eks. se på
rester af fortidens vulkanudbrud, bliver klogere på
sten, sejle i stammebåd, ligesom ertebøllefolket,
afsløre munkenes hemmelighed i middelalderklostret, lave knob som en skibsdreng eller hjælpe med
studene på Herregården Hessel.
Kort sagt, kan du og din familie blive klogere på
livet, som det var engang.
Med passet i hånden kan du ikke alene rejse i tid,
men også hele vejen fra Lovns i syd til Aggersund
i nord. Passet hjælper dig med at finde vej gennem
den skønne Vesthimmerlandske natur til nogle af
områdets historiske perler.
I hæftet finder du en beskrivelse af, hvordan du
rejser i tid.
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Med dette pas kan du rejse i tiden. På kortet side 6 kan du se alle
de steder, du kan besøge på din tidsrejse. Når du har gennemført
en tidsrejseopgave, kan du få et stempel i dit pas. Du vælger selv,
hvor lang din tidsrejse skal være. Du kan vælge mellem at besøge
3, 5 eller 8 steder. Dine stempler udløser en præmie. Stemplerne
og præmierne kan kun fås på Stenaldercenter Ertebølle, Museet
Herregården Hessel, Limfjordsmuseet og Johannes V. Jensen & Thit
Jensen Museet. I passet er stederne præsenteret i tid fra de ældste
til de yngste tider. Det vil sige, at det er en god idé at studere kortet, inden man tager på tidsrejse.
Jeg kører i tid: Tidsrejsen gennemføres bedst i bil, da afstanden
fra Hessel til Aggersborg alene er 48 km. Hvis du er tidsrejsende i bil,
kan du også besøge nogle af de andre spændende steder, der er
nævnt bagerst i hæftet.
Jeg vandrer eller cykler i tid: Hvis du gerne vil gå eller cykle i tid, er
der til dels mulighed for at benytte de mindre veje. Hovedvejene
kan ikke anbefales til tidsrejsende familier. Hvis du cykler eller
vandrer, er der mulighed for at opleve den skønne natur langs Limfjordens kyst.
En god rejse måles ikke i, hvor langt eller hurtigt du rejser, men
hvordan du har det undervejs, så tag på tidsrejse i dit eget tempo
og nyd tidsrejsen langs den Vesthimmerlandske kyst.
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TIDSLINJE
Rejsende sten fra vilde
norske vulkaner
Lovns Halvøen

Fossilstranden
Ertebølle

275 millioner år f.v.t.

55 millioner ÅR f.v.t.

Bronzealderhøj og
stenrække 1700-1100 f.v.t.
Myrhøj
Gravhøj 1700-1100 f.v.t.
Uhrehøje Plantage

1000 år f.v.t.

Stenalderhus 2400-1700 f.v.t.
Myrhøj

2000 år f.v.t.

Jernaldergrav 0-500
Myrhøj

år 1000

Johs. V. Jensen modtager
Nobels Litteraturpris i 1944
Johs. V. Jensen &
Thit Jensen Museet
Farsø
år 2000

år 1100

Getama 1899-2019
Gedsted

år 1900

4000 år f.v.t.

5000 år f.v.t.

6000 år f.v.t.

Vitskøl Klosterkirke 1300
Ranum

år 1200

Frederik VII's Kanal
Bygget mellem
1856-1861
I drift mellem
1861-1913
Løgstør

år 1800

Ertebølletiden 5400-4000 f.v.t.
Stenaldercenter Ertebølle

Hulvejen/Hærvejen 1400-1800
Paradiset

Vitskøl Kloster 1158
Ranum

Aggersborg 980
Aggersund

ÅR 0

3000 år f.v.t.

Langhøj 4000-2800 f.v.t.
Uhrehøje Plantage

år 1300

år 1400

Vitskøl Herregård 1573
Ranum

år 1700

år 1600

år 1500

Herregården Hessel 1860
Farsø

Fangeø 1911-1961
Livø

NU
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KORT OVER TIDSREJSESTEDER

LoVns

halvøen

REJSENDE STEN FRA VILDE NORSKE VULKANER
Engang var Danmark dækket af et varmt, tropisk hav. Der var vilde vulkaner i Norge og
Sverige. Bagefter blev landet frosset helt
ned i is. Forestil dig en vinter, der varer
200.000 år!
Da isen smeltede, var her ingen planter og
træer, ingen dyr og slet ingen mennesker.
Til gengæld var der masser af sten. Nogle
sten var skabt i Norges vilde vulkaner; De var
kommet glidende med isen. Nu ligger de ved
stranden. De norske vulkansten hedder
Rhombeporfyr. De er rødlige og har en
masse små firkantede ”kerner”.

Stenarten Rhombeporfyr stammer fra
et forholdsvis afgrænset område omkring Oslo og er dannet ved vulkansk
aktivitet for 275 mio. år siden. Rhombeporfyr er en såkaldt ”ledeblok”. Det
er mindre sten, der er vandret med ismasserne. Ledeblokke gør det muligt
at se, hvordan istidens isbræer har bevæget sig. Stenene, der ligger på stranden, sad engang i klintens istidslag.
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Rhombeporfyr.

>Tidsrejseopgave
Følg en af vandreruterne fra Naturbasen
ned til vandet. Kig dig godt omkring. Find
en Rhombeporfyr-sten, så har du løst tidsrejseopgaven. Tips: Her på billedet kan du se,
hvordan de kan se ud. (Tag et billede af
stenen og vis det ved ét af de andre tidsrejsesteder, så får du et stempel).
Rutebeskrivelse
Vil man opleve den smukke Lovns Halvø,
kan man med fordel parkere ved ”Naturbasen” (Hesselvej 44) ca. 4 km fra Hvalpsund. På Naturbasen er der borde og bænke,
toilet, shelterplads og en fantastisk udsigt
over Limfjorden. Herfra udgår tre afmærkede vandrestier.

✗

entré: Ja ❍ Nej ❍
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Vulkanudbrud og
millioner af år
Fossilstranden ved
ertebølle

Stenkunst.

Fossil ryghvirvel fra fisk.

Stranden ved Ertebølle er helt speciel, fordi du her kan finde fossiler. Det er
rester eller aftryk af dyr og planter, der er mange millioner år gamle.
Fossilerne ligger i noget, der hedder moler. Når det er tørt, vejer
det næsten ingenting. Der er lag i moleret, som du kan dele med
en kniv eller en hammer og finde fossiler. Måske kan du finde
en fisk eller en fiskelort med knogler fra andre fisk. De sorte
stykker er aske fra vulkaner. Der er ikke fossiler i asken.

>Tidsrejseopgave

Fossil
guldlaks.
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Find et stykke sort aske fra moleret.
Kan du mærke forskel på moleret og
de vulkanske askekorn?
Askekorn er brændt sand, som faktisk
er sorte glaskorn.
Spørg gerne på Stenaldercentret om
sten og strandfund.

For ca. 55 millioner år siden var der mange vulkanudbrud, der hvor Færøerne
ligger i dag. Noget af den vulkanske
aske drev over Nordsøen og endte her i
Limfjorden. I klinten ved stranden ses
askelagene som sorte striber og imellem er moleret. Moler består af alger og
alger giver iltsvind, som gør, at døde dyr
og planter ikke går i forrådnelse. I dag
kan vi finde dem som fossiler i moleret.
Husk moler må kun samles på stranden
og ikke fra klinten, som er fredet.

Rutebeskrivelse
Kør til Ertebølle og parker bilen på p-pladsen ved Ertebølle Hoved skråt overfor Stenaldercenter Ertebølle. Gå ad trappen ned til
stranden og mod syd / til venstre.
OBS: Strand og sten, ikke egnet til klapvogn.

✗

entré: Ja ❍ Nej ❍
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Stenaldercenter
Ertebølle
i jægersamlernes
fodspor

>Tidsrejseopgave
• Sejl en tur i stammebåd.
• Kør en tur med arden
(stenalderens plov)
på bondens mark.
• Find stenalderens dyr
– de har både sat fodspor og
lavet lort i anlægget.
• Mal et stenaldermønster til dig
og din stamme/familie.
Rutebeskrivelse
Kør til Ertebølle og følg skiltningen til Stenaldercenter Ertebølle.

Ved Ertebølle ligger der en 7000 år gammel
bunke aﬀald. Det er stenalderens sidste jæger-samlere, der har lavet den. Vi kalder
dem for Ertebøllefolket og tiden de levede i
for Ertebølletiden. Livet i Ertebølletiden var
helt anderledes end i dag. Der var hverken
tv, fredagsslik, telefoner eller supermarkeder. Ertebøllefolket levede i og af naturen,
og de var rigtig gode til det. På Stenaldercenter Ertebølle kan du og din familie prøve,
hvordan det var at leve i Ertebølletiden.
Ertebøllekøkkenmøddingen.
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OBS: På Stenaldercenter Ertebølle
kan du have klapvognen med
rundt.

✗

entré: Ja ❍ Nej ❍

Ertebøllekøkkenmøddingen består mest
af østers, og der er rigtig mange af
dem, for jæger-samlerne besøgte det
samme sted i 1500 år. 1500 år svarer til
fra nu og tilbage til jernalderen, så det
er altså ret lang tid!
Danmark så helt anderledes ud end i
dag. Ved Ertebølle var der åbent hav og
mange store og små øer.
Køkkenmøddingen var 120 meter lang,
40 meter bred og 2 meter høj, hvor den
var højest.
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Mystiske

Myrhøj

Kult og månesten
Myrhøj ligger højt på en bakke, så alle i
bronzealderen kunne se, at her lå vigtige
mennesker begravet. Bronzealderens mennesker byggede højen, hvor stenalderens
bønder meget tidligere havde haft deres
bondegård. De byggede ikke bare højen, de
lavede også en mystisk stenrække. Gravhøjen og stenrækken har været et vigtigt
sted, hvor bronzealderens mennesker kom
for at lave hellige ritualer. Stedet må også
have været vigtigt i jernalderen, for midt i
stenrækken findes en grav fra jernalderen.
Området her omkring Myrhøj er et arkæologisk Kinderæg. Her er både stenalder, bronzealder og jernalder repræsenteret. Det er en blanding af huse,
grave og en form for kult, som vi ikke ser
så ofte i Danmark. Det er en lang række
af store sten, der er opstillet sammen
med bronzealderhøjen Myrhøj.
Sjældenheden gør, at Myrhøj er blandt
de 100 vigtigste fortidsminder i Danmark.
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>Tidsrejseopgave
I Myrhøjs mystiske stenrække findes én
sten, som er anderledes end de andre. Stenen kaldes en månesten, fordi den lyser op
i måneskin.
Stenen ser ud som vist her.
Find månestenen og tæl,
hvor mange sten den er
fra gravhøjen?

Kultisk stenrække og bronzealderhøj.

Rutebeskrivelse
Nord for Strandby drejer du fra Løgstør
landevej ind mod Ertebølle. Efter ca. 400
meter ligger en p-plads på højre hånd, hvorfra der er skiltning til en kort gåtur til en af
Danmarks mest bemærkelsesværdige pladser fra oldtiden.
OBS: Fornuftig påklædning og fodtøj afhængigt af vejret. Pas på naturen, hold
hunden i snor og tag dit aﬀald med dig.
Sporet er farbart med klapvogn.

✗

entré: Ja ❍ Nej ❍
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Rundhøj.

>Tidsrejseopgave
På den røde rute er der høje fra bondestenalderen og bronzealderen. Bondestenalderens høje er lange og bliver
kaldt langhøje. Bronzealderens høje er
runde og bliver kaldt gravhøje.
Gå ruten og marker bondestenalderens langhøj på kortet.

Uhrehøje

plantage

Rutebeskrivelse
Ruten starter i Uhrehøje Plantage ved
parkeringspladsen ved den røde rute.
Kør mod plantagen fra Farsøvej mellem
nr. 175 og 179. Vælg den tredje vej til
venstre og parkér, hvor den røde rute
starter.

GÅ TUR BLANDT DE DØDE
Skoven i Uhrehøje er en ung skov. Den er
faktisk ikke mere end 100 år gammel. Den
er plantet af mennesker, derfor hedder det
en plantage. Men skoven er ikke den første,
der har vokset her. I jægerstenalderen voksede der en meget gammel og vild urskov
her. Skoven blev fældet af stenalderens og
bronzealderens landmænd. Og det, der engang var skov, blev til hede. Her voksede
lyng, ligesom der gør i dag. På heden byggede
stenalderens og bronzealderens mennesker høje, hvor de begravede deres døde.

OBS: Ruten går ad stier, som kræver en
terrængående klapvogn. Husk fornuftigt fodtøj og snacks. Pas på naturen,
hold hunden i snor og tag dit aﬀald
med dig.

✗

entré: Ja ❍ Nej ❍

Gravhøjene i Uhrehøje er bygget op af
græstørv. Nogle gravhøje er helt op til
7-8 meter i højden og 35-40 meter i
diameter. Til højene blev der brugt meget tørv, og til de helt store skrællede
man flere hektarer tørv. Når tørven var
skrællet bort, var arealet ubrugeligt til
landbrug, som ellers var bronzealdermenneskets levevej. På den ufrugtbare
jord fremkom heden og dermed den
flotte lyng.
14

Langhøj.
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Download Aggersborg app’en og gå på opdagelse med vikingen Svend. Se hvordan på side 36.

>Tidsrejseopgave

Aggersborg
verdens største

vikingeborg

Find svar på spørgsmålene ved
at besøge Aggersborg.
• Hvor mange huse var der inden for
borgens volde?
• Borgens vold var så høj, at man ikke
kunne kravle over den. Hvor høj var den?
• Hvad var volden bygget af?
• Hvor byggede Harald de andre ringborge?
Besøg udstillingshuset og se
hvordan borgen blev bygget.

Engang var der et stort vikingerige her i
Danmark, og i riget var der en konge. Kongen
hed Harald Blåtand, og han byggede borge.
Borge der var formet som en ring, og derfor
bliver kaldt ringborge. Den største ringborg, som Harald byggede, kalder vi Aggersborg. Borgen var så stor, at Harald fjernede
en hel landsby for at bygge borgen. I dag
ved vi ikke, hvorfor Harald var så vild med
at bygge borge. Du kan blive lidt klogere
på historien ved at besøge verdens største
vikingeborg, Aggersborg.
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Aggersborg er den største af fem ringborge. Borgen er bygget et vigtigt sted,
hvor man allerede i årtusinder havde
sejlet over fjorden. Vikingeborgen havde en ringvold med voldgrav, og i alle
fire verdenshjørner var der portåbninger. Vagter holdt udkig over fjorden og
landet. De fulgte med i trafikken af vikingeskibe, håndværkerne der arbejdede i små huse og med bønder og slaver, der passede marken.

Rutebeskrivelse
Kør til Aggersborg nord for Løgstør og
vest for Aggersundbroen. Der er vejskilte
til Aggersborg i Aggersund.
OBS: Ruten går ad anlagte stier og kan
gennemføres med klap- eller barnevogn. Der er toilet i udstillingsbygningen. Pas på naturen og historien,
hold hunden i snor og tag dit aﬀald
med dig. Vis hensyn, hvis I går ind på
kirkegården.

✗

entré: Ja ❍ Nej ❍

17

Vitskøl Kloster som det ser ud i dag.

Ruinerne af klosterkirken.

Vitskøl kloster

kirkeruin
Munke, klosterhave og en

Der var engang en konge, som hed Valdemar den Store. Han havde vundet en krig
over en konge, som hed Svend. Valdemar
var så glad, at han takkede Gud ved at give
et stykke land til nogle munke. Munkene
byggede Vitskøl Kloster. Munkene var dygtige landmænd og kloge på urter og fiskeri.
Snart bestemte de rigtig meget.

Klostret har i næsten 400 år været
herregård, og det er herregårdens bygninger, vi ser i dag. Men i midten af
1100-tallet byggede munke et kloster
her på stedet, som de kaldte Vitskøl
Kloster. Munkene byggede en stor klosterkirke, som stod færdigbygget omkring år 1300. Kirkens tag og spir kunne
ses langvejs fra, og klostret havde store
besiddelser i Nordjylland. Klosterkirken
er for længst nedrevet, men der kan
stadig ses ruiner af den.

>Tidsrejseopgave
Munkene vidste meget om urter og deres
virkning på sygdomme. Mange planter i Danmark har nogle munke haft med fra andre
lande som f.eks. salvie, der gror her i urtehaven. På skiltene kan du læse om de forskellige urter. Gå i urtehaven. Kan du finde
den urt, der er god mod slangebid?
Rutebeskrivelse
Kør til Vitskøl Kloster på Viborgvej 473 på
den lille parkeringsplads ud mod Viborgvej
syd for Løgstør og Nord for Trend.
OBS: Ruten går ad stier og over græsplæne
og kan gennemføres med barnevogn. Godt
fodtøj anbefales.
Om sommeren er der rundvisninger her,
café og salg af urter og i oktober er der
middelalderdage.

✗

entré: Ja ❍ Nej ❍
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Nyd den skønne udsigt
fra Paradiset.

jen
Hærve

>Tidsrejseopgave
Find det dybeste sted
på hulvejen.
Hvor dybt er det?
Du kan måle i forhold
til dig selv.

Gå ad hulvejen gennem Paradiset.

Paradiset
Hulveje
Veje i dag er ﬂade, med asfalt og gode at
køre på med bil og cykel. Sådan har det ikke
altid været. I Jylland er der et meget gammelt vejsystem, som kaldes okse- eller hærvejen. Det er brugt så meget af mennesker,
køer og vogne, at vejene nogle steder er hule
med høje sider. Det kaldes en hulvej.

Hærvejen eller oksevejen har været
brugt som rute til at drive stude fra
Danmark til Tyskland fra 1400-tallet og
frem. Nogle af vejene er meget ældre
og kan være startet i stenalderen. Der
findes gravhøje fra bronzealderen langs
hærvejen og stenbrolægninger fra jernalderen. Hulveje findes mange steder.
Det kan f.eks. være den vej, der er brugt
til den lokale kirke. Hulvejen her i Paradiset er en del af vejsystemet, der går
sammen med Hærvejen.
20

Rutebeskrivelse
Kør til rastepladsen ved kantpæl 30/2, der
ligger sydvest for Gedsted på Fjordvej (vej
nr. 833) nærmest fjorden. Følg den gule rute.
OBS: Vandrerute, ikke egnet til klapvogn.

✗

entré: Ja ❍ Nej ❍
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Kanalfogedboligen, hvor man kan se udstillingen
”Den fantastiske Limfjord”.

limfjordsmuseet
Løgstør grunde,
drenge
frederik VII's kanal og skibs

Nede under vandet mellem byerne Løgstør og Aggersund ligger en stor bunke sand. I gamle dage blev bunken
kaldt Skiden Grunde. Men i dag hedder
den Løgstør Grunde. Her er meget lavvandet. Ja, faktisk kan en voksen mand
næsten gå hele vejen fra Løgstør til Aggersund. Sandbunken var som en prop
i Limfjorden. Skibe kunne ikke sejle
forbi. Derfor gravede man Frederik VII’s
Kanal, så skibene kunne sejle uden om
den store sandbunke. På den måde
kunne skibe sejle med varer fra vest til
øst i Limfjorden.
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Vidste du, at Frederik VII’s Kanal er gravet ved håndkraft? Mellem 1856-1861
gravede 400 tyske arbejdere kanalen
med hakke, skovl og trillebør. Udover at
arbejdet var hårdt, inddrog ingeniør
G.V.A. Krøhnke deres pas og gav lavere
løn end lovet. Arbejderne gjorde derfor
oprør ﬂere gange. Den 8. maj. 1858
måtte militæret fra Aalborg endda indsættes for at dæmpe gemytterne.

Var vinden ikke gunstig, var det skibsdrengens opgave
at trække skibene gennem kanalen.

Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, hvor du
finder tidsrejseopgaven.

>Tidsrejseopgave

Rutebeskrivelse
Kører du til Løgstør via Viborgvej eller Aalborgvej, finder du nemmest Limfjordsmuseet ved at køre ned til havnen og køre
langs havnen mod vest, indtil du ser Kanalfogedboligen: En hvid bygning med takker
på gavlen og en gammel hvid bro. Her starter Frederik VII’s Kanal – og her ligger Limfjordsmuseet.

Ville man være sømand for 100 år siden, begyndte man typisk som skibsdreng efter sin
konfirmation. Når en skibsdreng fik første
hyre på et skib, startede arbejdet med det
samme. Man skulle hjælpe med at sætte
sejl, skure dækket, lave mad, fortøje skibet
i havnen og meget mere. Hvis ikke drengen
gjorde det ordentlig, fik han kaptajnen på
nakken. Har du hvad der skal til for at blive
en skibsdreng?
Find montren med knob og stik på 1. sal i
Det Maritime Oplevelsescenter og lav et
råbåndsknob. Hvor mange andre knob og
stik kan du lave?
Tag et billede af dig og dit knob.

OBS: Der er adgang til toiletter på Limfjordsmuseet. Der er ikke madpakkehus på museet,
men personalet er altid behjælpelig med at
pege mod spisesteder og andre madpakkesteder. Det Maritime Oplevelsescenter har
handikapvenligt toilet og udstilling, men
det har Kanalfogedboligen desværre ikke.

✗

entré: Ja ❍ Nej ❍
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>TidsrejseopgaveR
På Hessel skal du arbejde med
stude.
Sæt stavtræet på ”studen” (et
stavtræ er en grime) – og bind den
til en tøjrepæl, som skal slås i jorden med tøjrekølle.
Prøv kræfter med at trække som
en stud. ”Spænd” mor eller far
for vognen.
Husk at sætte tingene på plads
igen bagefter.

tyende og
stude

l
Museet herregården Hesse
Hessel er en meget gammel gård, meget
ældre end din oldemor. Der har boet ”fine”
mennesker i stuehuset og en masse tjenestefolk i de to udhuse.
Mændene har passet dyrene og markerne,
og pigerne har lavet maden og andet i huset. Der var arbejde fra tidlig morgen til sen
aften – og børnene skulle også arbejde.
Man måtte gerne slå børn, hvis de ikke opførte sig pænt overfor de voksne.
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Hessel er en gammel studegård fra
1400-tallet helt op til 1800-tallet. En
stud er en kastreret tyr. Stude var i århundrede en stor salgsvare i Europa.
De blev opkøbt af en studehandler, og
derefter blev dyrene ført af studedrivere
ned gennem Jylland ad Oksevejen/
Studevejen til markeder syd for grænsen. Senere brugte man også stude til
at trække en vogn eller pløje marken.
Der blev først indlagt vand på Hessel
omkring 1960. Før den tid måtte man
hente rent vand ved en kilde. I gamle
dage drak man helst ikke vand, fordi
det var beskidt. I stedet bryggede man
tyndt øl.
Vidste du, at en studehandler i gamle
dage var en, man virkelig kunne stole på?
I dag er det lige modsat.

Udenfor Hessel
Dyrene drak vand fra vandingsdammen på gårdspladsen, for der
var ikke vandhaner på Hessel dengang. Pigerne brugte meget vand
til bl.a. tøjvask, ølbrygning, madlavning og rengøring.
Du kan se, hvor man hentede vand
til Hessel i 1800-tallet. Gå ad den
blå rute forbi Hessels diger ned
mod vandet og drej til venstre ind
ad lågen efter det sidste sommerhus. Følg stien til brønden. Se
på billedet den vogn, man hentede vand i. Hvad hedder den?
Tag et foto af den og få et stempel i passet, når Hessel har åbent.
Udtrykket ”følger med som det
tynde øl” betyder, at en person
uden betydning følger med.

Rutebeskrivelse
I den smukke Limfjordsegn kører man ud
på halvøen Lovns. Her ligger herregården
Hessel omgivet af stendiger. Hesselvej 40,
9640 Farsø.

OBS: Madpakker kan spises ude og der kan
købes drikkevarer og mad i caféen. Handikaptoilet og pusleplads. Udhuse og dele af
gårdspladsen er ikke så handikapvenligt.

✗

entré: Ja ❍ Nej ❍
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L
I
for mænd
V
EN FANGEØ

Hultræet kan kurere sygdomme, hvis man kravler
igennem hullet.

Livø byder på skøn natur.

Mænd på arbejde i marken.

Livø var engang en fange-ø. Her blev mænd,
der var uopdragne eller dovne holdt fanget.
Mændene måtte ikke være sammen med
kvinder, for man var bange for, at de skulle
få børn, som også var uopdragne eller dovne.
Selvom mændene var taget til fange, måtte
de godt gå rundt på øen. De skulle nemlig
arbejde. De skulle passe marker og dyr, så der
kunne være mad til alle på øen.
De hvide huse med de røde tage er de huse,
som mændene boede i, mens de blev holdt
fanget på Livø.

Fra 1911-1961 hørte Livø under De Kellerske Anstalter. Det var en fange-ø,
som husede ”asociale, moralsk åndssvage” mænd. Åndssvagheden lå ikke
nødvendigvis i manglende intelligens,
men i fraværet af moral og samfundssind samt i tilstedeværelsen af uønskede arveanlæg. Derfor skulle de placeres på en ø og holdes på behørig
afstand af det omgivende samfund.
Fra 1929 kunne mændene blive kastreret, hvis lægerne fandt det bedst.

>Tidsrejseopgave
Når du ankommer til Livø by, står der en figur og byder dig velkommen.
Hvad forestiller figuren?
Rutebeskrivelse
Kør til Rønbjerg havn og parker bilen. Herfra kan du tage færgen til Livø.
26

OBS: Man må ikke medbringe hund eller
bil til Livø. Til gengæld må man meget
gerne tage madpakke, klap- eller barnevogn med. Der er gode stier på hele øen og
man kan roligt afsætte en hel dag til et
besøg på øen.

✗

entré: Ja ❍ Nej ❍
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Johs. v. jensen &
Thit jensen museet
Mød Farsøs

berømte
forfattersøskendepar

En tidsrejsende ser mange mærkelige ting.
Nogle ting forandrer sig hurtigt. Andre forandrer sig laaaaangsomt. Planeter eksisterer i milliarder af år. Sten kan blive næsten lige så gamle som stjerner. Planter,
mennesker og dyr forandrer sig hele tiden.
Tænk: Din meget meget fjerne forfar levede
som en frø. Din mor stammer måske fra
rensdyrjægere. Din far har huleboer-blod i
årene! Se livet forandre sig omkring dig!

Johannes V. Jensen skrev seks bøger i
serien ”Den lange Rejse”. Bøgerne
handlede om menneskets og kulturens
tilblivelse fra de ældste tider til Christoﬀer Colombus’ opdagelse af Den nye
Verden. De indbragte ham Nobels Litteraturpris i 1944. Tegningerne i museets
have er inspireret af Johannes V. Jensens natur- og udviklingssyn.

Forfattermuseet har både faste og skiftende udstillinger om kunst og litteratur.

>Tidsrejseopgave
Gå om i haven bag museet. Se op på væggen og find de ﬂotte tegninger af dyr og
mennesker. En af tegningerne forestiller en
mærkelig pige, der er lavet af dyr! Find
mindst fem dyr på tegningen. Så har du løst
tidsrejseopgaven.
28

Rutebeskrivelse
Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet
ligger næsten lige midt i Farsø.
entré (kun ved besøg på museet):
Ja ❍ Nej ❍

✗
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TIDSREJSEPAS

KÆMPE
Gedsted og
Wegner

STOLEN

Midt i Gedsted står en meget stor stol. Den er
så stor, at du kan sidde under den og spise
din madpakke. En af de mest berømte stole
i verdenen er lavet i Gedsted på en møbelfabrik. Møbelfabrikken er gammel, og for
mere end 100 år siden blev der lavet madrasser af tang på fabrikken. Der var engang
en mand, der hed Hans Wegner. Han designede møbler. På møbelfabrikken laver de
mange af hans møbler, som bliver solgt i
hele verden.

Møbelfabrikken i Gedsted hedder Getama. Det er en forkortelse for GEdsted
TAng og MAdrasfabrik. Fabrikken starter i 1899, hvor snedker Carl Pedersen
fik idéen til at bruge Limfjordens tang
til madrasser.
Stolen her er designet af Christian
Lomborg og lavet af azobetræ, som
også kaldes jerntræ. Det er ekstremt
holdbart, så stolen står her måske stadig om 100 år.
30

NAVN:

>Tidsrejseopgave
Kan du tælle hvor mange stykker træ, der er
brugt til sæde og ryglæn på den store stol?
Rutebeskrivelse
Kør til Vesterbro i Gedsted ved siden af Dagli'Brugsen.
OBS: Bord-bænkesæt under stolen, tilgængelig for alle.

✗

entré: Ja ❍ Nej ❍
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LIVØ
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De Himmerlandske Heder.

OGSÅ VÆRD

at rejse efter

Vindblæs Mølle
Den eneste bevarede vindmølle af hollændertypen i Vesthimmerland.
Danmarks Cykelmuseum
Her får du historien om Cykelfabrikken Jyden i Aalestrup og mulighed for at se et
hav af forskellige cykler.
Borremosen
Her kan du se resterne af den første befæstede landsby, der blev fundet fra jernalderen
i Danmark. Landsbyen ligger i mosen, som
igennem tiderne har afsløret mange arkæologiske fund – også menneskelig.

De Himmerlandske Heder
Kender du stenalderkarret, som kan ses på
50-krone sedlen? Karret er fundet på de
Himmerlandske Heder, hvor man ikke alene
kan besøge fundstedet men også gå på
dejlige vandreture.
Vesthimmerlands Museum
Vil du gerne opleve alle tiderne på en gang?
Så er Vesthimmerlands Museum det rigtige sted. Her kan du se kulturarv fra de
ældste tider til i dag. Du kan blandt andet
møde Danmarks ældste voldsoﬀer og se
en anderledes museumsbygning, tegnet af
Per Kirkeby.

WWW.DINTURGUIDE.DK
Gå på digital oplevelse i Vesthimmerlands
spændende historie fra oldtid til nutid.
Guiden kan bruges på telefonen og giver dig
mulighed for at vælge mellem 72 forskellige
steder, som hver især rummer en fortælling
om personer, genstande, begivenheder
eller skønne naturoplevelser.
Med guiden kan du lave din egen tidsrejse
rundt i hele kommunen.

Vesthimmerlands Museum.
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RIGTIG GOD
E!
FORNØJELS
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Cool :)
DOWNLOAD APP'EN "AGGERSBORG"
Hent app'en "AGGERSBORG", der virker som et vindue til fortiden og tager
den besøgende med på en rejse tilbage i
tiden.
Oplev hvordan den imponerende borg
med sine 48 langhuse atter rejser sig i
landskabet og gå på opdagelse med
Svend, en af kong Haralds betroede
mænd, som undervejs vil fortælle om
stedets spændende historie.

Kulturhistorie i børnehøjde
Hør fortællinger om den fantastiske kulturhistorie i Himmerland – fortalt til børn og
barnlige sjæle. Hør fortællingerne enten via
Golittle-app eller https://www.destinationhimmerland.dk/lydfortaellinger

En super sjov måde at opleve historien i
Himmerland, inden man oplever den i virkeligheden. Hør fortællingerne i bilen, i teltet,
i campingvognen eller hjemme inden turens
start!

I app'en er også indlagt en spilfunktion,
så hold på turen rundt på borgens område godt øje med syv historiske genstande, der på hver sin måde fortæller
historien om Aggersborg. Når genstanden er fundet, tryk da på den for at lære
mere om dens historie.
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OVERNATNING

OG caféer

Café Ertebølle
og strandcamping
Ertebøllevej 40, Ertebølle, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 63 75
Frokostservering fra kl. 12 til 14

Café Skovhuset
Danhostel - Vitskøl Kloster
Viborgvej 475, 9681 Ranum
Tlf. 51 35 77 65

Farsø Fjord Camping
Gl. Viborgvej 13, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 61 76

Livø feriecenter og
købmandscafé
Skippervej 10, Livø, 9681 Ranum
Tlf. 40 61 71 10

Hvalpsund Familie Camping
Overgaden 24, Hvalpsund, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 81 23

Feriepark Landal Rønbjerg
Livøvej 80, 9681 Ranum
Tlf. 78 73 60 53

Myrhøj Camping
Løgstørvej 69, Myrhøj, 9640 Farsø
Tlf. 53 54 72 34

Løgstør Parkhotel
Toftebjerg Allé, 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 40 00

Troldebakken Camping
Trendvej 6, Trend, 9670 Løgstør
Tlf. 50 91 12 73

Hvalpsund Færgekro
Sundvej 87, Hvalpsund, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 86 00

Z

Z
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Ta' din familie med på

TIDSREJSE

gennem Vesthimmerlands historie
Tidsrejsepasset er udarbejdet af Vesthimmerlands Museum,
Stenaldercenter Ertebølle, Museet Herregården Hessel,
Limfjordsmuseet, Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet
og udgivet med støtte fra Vesthimmerlands Kommune.
Stempler og præmier kan fås på Stenaldercenter Ertebølle,
Museet Herregården Hessel, Limfjordsmuseet
og Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet.

Museet

HESSEL
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