
Et hav af søer, vidtstrakte dalstrøg 
skabt af åernes sving, høje bakker og 
dybe skove - ofte med langt mellem 
mennesker. Alt det venter dig, når du 
tager på tur i Favrskov Kommune. 
Læg dertil landskabets ”krydderi” med 
næsten 400 fredede og synlige fortids-
minder fra vores fælles fortid, hvoraf 
mange kan opleves på nært hold.

Kortet nedenfor viser et uddrag af 
kommunens natur- og kulturperler, 
hvor der er særligt gode muligheder for 
at færdes i naturen.

Husk, at de fleste naturområder tilhø-
rer private lodsejere. Det gælder også 
natur- og kulturperlerne.

Tag hensyn til dyr, planter og fortids-
minder samt andre mennesker, som 
du møder på din vej. Og respekter de 
private ejeres anvisninger.

På Favrskov Kommunes naturportal kan 
du se mere om naturperlerne og om 
regler for at færdes i naturen.

God tur!

•Her er du •Andre naturperler

 
   Følg linket i QR-koden og 

læs mere om naturperlerne.

    https://oplev.favrskov.dk/naturperler

Se også: www.fortidsmindeguide.dk

Velkommen til kulturhistorien i Norring-skovene
Frijsenborg Gods og Favrskov Kom-
mune ønsker dig velkommen her til 
Norring-skovene vest for Hinnerup. 

Norringure og Hinnerup Skov mod øst 
og Norring Vesterskov mod vest har 
et samlet areal på ca. 4,3 km2. Med 
de vest for liggende skove: Klapskov, 
Tinning Skov og Sønderskov dannes 
en sammenhængende skov næsten 
helt til Frijsenborg Gods 8 km mod 
vest. Godset ejer i alt næsten 49 km2 
skov og er dermed et af landets stør-
ste private skovdistrikter. I den tid-
ligste middelalder tilhørte skovene de 
omkringliggende landsbyer: Tinning, 
Norring, Haldum, Vitten og Brundt.

“Linen”, som er den 11 km lange og 
lige, øst-vest gående skovvej gennem 
skovene, blev anlagt af godset i 1863 
som forbindelsesvej mellem Frijsen-
borg Gods og den dengang nyanlagte 
jernbanestation i Hinnerup.

Find naturperlerne i
Favrskov Kommune

Modsat det dyrkede land er over-
fladen i gamle løvskove som regel 
ikke udjævnet gennem moderne, 
dybtgående og intensiv pløjning samt 
jordbehandling. Gamle og ikke ma-
skinelt bearbejdede skove har derfor 
som regel en lang mere nuanceret 
overflade, som ofte beskytter og 
viser spor helt tilbage fra oldtiden. 
Sådanne gamle skove udgør derfor 
en vigtig databank for bevarelse og 
udforskning af vores fælles fortid. 

Skoven beskytterMasser af historie

På kortet til venstre ses Norring-skovene med markerede fortidsminder. Rød prik angiver en bevaret fredet gravhøj, og blå prik et sløjfet / ikke fredet fortidsminde eller fund. Det fremgår tydeligt - særligt i forhold til det opdyrkede land nord for skoven - at den gamle skov har virket bevarende på fortidsminderne. 
I gennemsnit skønnes det, at under 20 % af oldtidens monumenter er bevaret (som regel kun delvist) i dag. I midten ses et udsnit af en overflade scanning fra fly - såkaldt ”Lidar-scanning” - som afslører selv ganske små højdevariationer i terrænet. Herved ses eksempelvis spor efter middelalderens og oldtidens 
marksystemer, hvis sammenhæng og udstrækning ofte kan være meget svær at erkende visuelt i terrænet. Til højre foto af meget tydelige terrasse-kanter fra små bronzealdermarker på skrånende terræn i Alstrup Krat ved  Hohøj øst for Mariager, hvor nogle af Danmarks bedst bevarede oldtidsmarker ligger.

Tekst, foto og layout: KulturKonsulenten ©
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  Kort: KMS ©

De mange gravhøje 
Der har boet mennesker her i områ-
det siden den tidligste stenalder for 
mere end 10.000 år siden. Det var 
dog først med overgangen til ager-
brug for ca. 6.000 år siden, at be-
folkningen blev mere bofast.

De 33 fredede og stadig synlige 
gravhøje på morænebakkerne i Nor-
ring-skovene vest for Lilleåen vidner 

  Lidar-scanning: COWI ©

Oldtidsmarker

Ting- og rettersted

Midt i sydkanten af Norring Vesterskov 
ses oldtidsmarker, som sikkert også 
stammer helt tilbage fra bronzealde-
ren. Lave skelvolde, såkaldte ”Digevol-
de”, indrammer her små, rektangulære 
marker. Forhøjningerne opstod om-
kring rydningssten fra markfladen og 
måske lave hegn, hvorom jord efter-
hånden blev aflejret. De er særligt ty-
delige på skrånende terræn, hvor mar-
kerne får karakter af plane, forskudte 
terrasser på langs af skråningen.
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500 Meter

Stednavnet ”Tinghøje” blev sikkert 
først tilknyttet højgruppen i middelal-
deren. Pladsen ligger midt i det gamle 
Sabro Herred og kan derfor formodes 
at have fungeret som områdets ting-
sted. Et andet stednavn ”Gallihaven” 
(Galgehave) indikerer, at stedet, som 
det også kendes fra mange andre 
gravhøje, efterfølgende blev anvendt 
som galgeplads for forbrydere.

Modsat nutidens ”Vende-plov” som 
vender det øverste jordlag, opfure-
de oldtidens træbyggede plov - den 
såkaldte ”Krog-ard”- blot jorden på 
kryds og tværs.  Vende-ploven op-
stod først i sen vikingetid for omkring 
1.000 år siden. 
Allerede i oldtiden blev husdyrgød-
ning anvendt til markerne, men det 
tynde muldlag blev hurtigt udpint, 
og markerne krævede derfor lange 
brakperioder.

På grund af mennesket blev området 
i middelalderen ganske skovfattigt, 
afgræsset og for en stor del opdyrket. 
Flere steder i skoven ses også lang-
strakte, lave og parallelle volde efter 
middelalderens såkaldte ”Højryggede 
agre”. De opstod som følge af modsat 
rettet pløjning ud fra voldens midte. 
En vandmølle langs Kvitbækken tæt 
på Grevad Bro omtales også i kilder-
ne, og hulvejsspor fra møllevejen ses 
stadig i dalskrænterne.

tydeligt om en mere bofast stam-
me i sen stenalder og ikke mindst 
bronzealderen (1.700 - 500 f. Kr.). 
Højgruppen ”Tinghøje” i sydsiden af 
Norringure-skov giver et flot indtryk 
af, hvorledes højene over tid samlede 
sig i grupper på landskabets højeste 
parti omkring 70 meter over havet.

Ingen af højene er undersøgt arkæ-
ologisk, men ud fra beliggenhed og 
størrelse antages det, at gravhøjene 
er ca. 3.000 år gamle og anvendt 
gentagne gange gennem bronzeal-
deren. Herunder blev gravhøjene ofte 
udviddet og kan derfor have flere 
byggefaser. I den yngre bronzealder 
skiftede gravskikken fra ligbegravelser 
til brandgrave. Gravurner med brænd-
te ben og mere sparsomme gravgaver 
blev da nedsat i solsiden af de gamle 
gravhøje eller i selvstændige småhø-
je omkring de gamle storhøje. Der er 
kendskab til mere end 100 gravurner i 
blot én enkelt gammel storhøj.
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Skovvej ”Linen”

Højryggede agre

Højryggede agre

Digevolde
oldtidsagre

”Tinghøje”
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”Gallihave”


