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Sommerudfl ugten fandt i år sted søndag den 
30. august og gik til vikingeborgen Fyrkat ved 
Hobro samt cirkusmuseet i Rold. Vi kørte 
hjemmefra i gråvejr med lidt regn, men humø-
ret var højt helt fra starten. Uggi havde sin har-
monika med og der blev spillet og sunget fl ere 
gange på turen. Det var meningen vi skulle have 
formiddagskaff e på turen mod Hobro, men det 
regnede på det tidspunkt og formiddagskaff en 
blev derfor udsat til vi ankom til Fyrkat. Her 
blev den indtaget i det rekonstruerede hus fra 
vikingetiden. Der fi k vi samtidig et indtryk af, 
hvordan det havde været at bo i sådan et hus. 
Efter kaff en så vi selve voldanlægget og nød 
den fantastiske udsigt over området. Borgen lå 
i vikingetiden ved den inderste del af Mariager 
fj ord, og på det tidspunkt kunne der sejles helt 
ind til borgen.

Derefter kørte vi til Vikingecentret, hvor vi 
så de rekonstruerede huse fra vikingetiden. Der 
var netop i denne weekend levendegørelse af 
centret. De fl este huse var beboet og der blev 
lavet mange af de daglige gøremål med madlav-
ning, tøjfremstilling, smedning m.v.  

Der var en guidet rundvisning med et fan-
tastisk foredrag om, hvordan man levede i vi-
kingetiden og hvordan samfundet og byerne 
udviklede sig samtidig med at Danmark blev 
samlet under en konge. Det var et fantastisk 
spændende foredrag for alle 44 deltagere i ud-
fl ugten. Efter foredraget gik vi rundt på egen 
hånd for at se og få et indtryk af hvordan vore 
forfædre levede, bl.a. så vi hvordan de dengang 
lavede mad over bål.       

Efter Fyrkat kørte vi til Rold gamle Kro, hvor 
vi spiste en to retters middag. Det var ikke en 
vikingemiddag, men wienerschnitzel; det kun-
ne ellers have været aktuelt med en dyrekølle 
stegt over bål og rigeligt mjød til. Maden var 
både god og rigelig. Efter vi havde spist fortalte 
kromanden om cirkusmuseet, som var næste 
programpunkt. Han fortalte om Cirkus Miehe 

og starten med Mieherne i Rold og bygningen 
af deres ridehal og vinterkvarter. Fortællingen 
blev krydret med lokale anekdoter, han kunne 
have underholdt i fl ere timer. Derefter gik vi 
over til cirkusmuseet, hvor der er udstillet ef-
fekter fra mange af de cirkus, der har turneret 
i Danmark. 

Hjemturen gik igennem Rold og Nørlund 
skove. Eigil Andersen fortalte på turen gennem 
skoven hvordan han var kommet til Rold skov 
hos skovfoged K. M. Larsen og skovrider Jens 
Hvass. Helge Qvistorff , der i 1967 blev direk-
tør på det nybyggede Rold Storkro med den 
smukke beliggenhed ud mod Gravlev ådal, har 
i bogform og i smukke TV udsendelser gjort 
bl.a. Rold skov kendt. Området er også kendt 
for de mange kilder, bl.a. Ravnkilde og Blåkil-
de, Rebild bakker og meget andet smukt.

Sidste stop på turen var Vejlerne, hvor vi 
gjorde holdt for at strække benene og se på 
fuglelivet. Klokken var næsten 18 inden vi var 
hjemme efter en rigtig vellykket udfl ugt.

Sommerudfl ugt 2009
Af Per Skaarup, Ginnerup
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