Velkommen til
sporet ved rold
Sporet fører dig op til udsigten fra Himmerlands højeste punkt. På
toppen af den store gravhøj er du 116 meter over havet. Det er en kort
tur på knap 1 km. Herfra kan du tage turen tilbage eller fortsætte til
Hulemosevej og lave en rundtur til Rold Bavnehøj. Du kan også fortsætte til Rold Skov og gå ad Kærlighedsstien til Stabelpladsen ved
Arden.
1 ET GAMMELT VEJKRYDS
Fra ældgammel tid ligger Rold strategisk ved sydgrænsen af Rold Skov.
Her flettede den østlige gren af Hærvejen fra Viborg sammen med
vejen fra Hobro og krydsede en vejforbindelse fra øst til vest. Vejen
gennem skoven mod Aalborg har haft flere forløb. Det ældste, Roldvej,
går til Rebild og Gl. Skørping.
Rold har været en egentlig by i hvert fald siden 1200-tallet, hvor kirken
blev opført, og kongen indsatte en herredsfoged med en gård i byen.

4 LANDSKABET
Rold Skov ligger i stærkt kuperet terræn med mange slugter og bakker.
Sydøst for skoven flader landskabet noget ud, og jorden bliver mere
frugtbar og bedre egnet til dyrkning. Her har mennesker bosat sig siden
oldtiden. Det vidner de mange gravhøje om. Flest ligger der langs vejen
mellem Nysum og Rold. Det er måske nærheden til Lindenborg Å og det
friske vand, der er forklaringen.
Nord for Rold kendes i alt 12 gravhøje, men i dag er kun et par stykker
synlige i terrænet. Sydøst for Rold ligger også en stor gruppe gravhøje
blandt andet den kendte Rold Bavnehøj, som man kan gå ud til fra vejen.
Fra højen er der en flot udsigt.
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2 KROEN OG CIRKUS MIEHE
Rold Gl. Kro kan spores tilbage til middelalderen, hvor den blev kongelig privilegeret kro. Her gjorde datidens rejsende holdt og samlede
kræfter og mod til turen gennem skoven. Eller de hvilede ud efter en
farefuld færd gennem en skov, der helt op i 1800-tallet husede landevejsrøvere. Oprindelig lå kroen på Hærvej i Rold, inden den gamle
oldtidsvej blev erstattet af den nuværende Hobrovej.
I 1894 blev kroen købt af grundlæggeren af Cirkus Miehe, Heinrich
Miehe. Hans barnebarn, Thyra, drev kroen, og Cirkus Miehe brugte i
mange år Rold som vinterkvarter. De mange artister gav landsbyen et
eksotisk og internationalt præg, og i skoven kunne man være heldig at
møde elefanter.
I rundkørslen kan du se kunstneren Bent Dentlaus træskulpturer af de
fire mest berømte røvere: Bettefanden, Lorentz Meyer, Laang Ajs og
Petronillen.
2 CIRKUSHUSET OG CIRKUSMUSEET
I 1914 opførte Heinrich Miehe et ridehus med manege, der kunne
bruges til træning om vinteren. Oprindelig lå huset på den modsatte
side af Hobrovej, men i 1982 blev huset genopført på sin nuværende
plads efter en omfattende restaurering. Det er Danmarks eneste bevarede cirkusbygning i træ.
På Cirkusmuseet kan alle prøve kræfter med artisteri. Store og små
cirkusinteresserede kan lave deres egen jonglørbold og benytte den i
Cirkus Miehes gamle ridehus. Der er også artistredskaber til fri afbenyttelse for dem, der har lyst.

5 SKOVEN OG KRONVILDTET
Rold Skov er Danmarks største, oprindelige skov. Området har været
trædækket siden Istidens slutning. Det meste af skoven ejes af de
store godser Lindenborg, Nørlund og Willestrup, hvis ejere beskyttede
skoven mod hugst og sørgede for, at vildtet blev beskyttet mod krybskytter. Skoven huser derfor Danmarks eneste fritlevende bestand af
kronvildt af den oprindelige
stamme.
I dag er der omkring 1000
stykker kronvildt i Rold
Skov, og især om vinteren
søger de føde på markerne
omkring gravhøjene nordøst
kronhjort
for Rold. Dyrene er sky, så
man skal forholde sig stille,
hvis man vil nyde synet.
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Byg:
Vårbyg og vinterbyg er den mest dyrkede kornart i
Danmark. Byg anvendes især til dyrefoder og ølfremstilling. Den kendes let på de lange stakke – de lange
”hår”, der sidder på akset i toppen af bygplanten.

Raps:
Raps er let at kende på sin gule farve, når den blomstrer. Rapsen kan blive over 2 meter høj. Af rapsens
små sorte frø udvindes olie, der bruges til madolie,
farve og lak. Olien kan også bruges til brændstof til
biler og traktorer.

Majs:
Denne slanke, hurtigtvoksende plante er let at kende
ude på marken. Den kræver meget varme, men kan
blive 2-3 meter høj. Om efteråret snittes hele majsplanten og anvendes som kvægfoder.
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Hvede:
Hvede er en af verdens vigtigste kornarter, og en af
de mest dyrkede i Danmark. Den umodne hvedemark kendes på sin blågrønne farve. Akset i toppen
har ingen stakke, ”hår”. Hveden bruges til dyrefoder
og mel.
Rold ligger, hvor vej 180 og 535 krydser hinanden. Sporet starter ved
Cirkusmuseet, hvor der er parkering. Bus 118 mellem Terndrup og Hobro
kører på hverdage og stopper i Rold. Den grønne firkant viser udsnit
svarende til rutekortet på indersiderne. GPS-koordinater til startpunktet:
56.773012, 9.816407.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du er gæst på lodsejerens private ejendom,
og han har åbnet sporet for færdsel til fods.
HUND I SNOR
RY G N I N G
FORBUDT
Det er ikke tilladt at medtage hunde på den
del af sporet, der går over dyrkede marker. Rygning på markerne er ikke
tilladt. Sporet over markerne er en trampesti, og derfor kan årstiden og
planternes vækst påvirke passagen. Denne del af sporet kan være lukket,
når landmanden arbejder med f.eks. såning og høst.
KONTAKTPERSON TIL LODSEJERNE
Bent Klit, Rold Gl. Kro, Hobrovej 11, Rold, 9510 Arden. Tlf. 98 56 17 00
YDERLIGERE INFORMATION
Du kan finde kort over og turforslag i Rold Skov på ww.roldskov.info
I App Store og Google Play kan du hente de to app’er ”Rebildporten” og
”Hærvejen” med kort, ture og fortællinger.

Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet
Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening,
Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Naturstyrelsen.
Støttet af Nordea-fonden og Miljøministeriet.
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Tekst: Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og
Kulturcenter. Tegninger: Michael Pedersen
Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet” fås hos:
Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V
E-mail: spor@lf.dk
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