Travetur i Skørpinglund
af Per Andersen, Rold Skovs Venner
Med start fra Havdalspladsen ved krydset mellem Rebild Kirkevej og
Buderupholmvej, går turen mod øst ad grusvejen på Buderupholmvejens
modsatte side. Men efter en ganske kort vandring følges et skovspor på
højre hånd, til man når frem til den næste grusvej, hvor man skal gå til
venstre. Cirka 100 meter fremme ligger der en stor, flad sten halvt gemt
bag et træ på venstre side af vejen. Her går der et skovspor ind til højre
og 100 meter fremme finder man Ønskestenen.
Ønskestenen er den øverste
dæksten af en dysse fra
bondestenalderen, eller yngre
stenalder, hvilket er den
periode, hvor menneskene, fra
at have levet af jagt, for ca.
6.000 år siden gik over til
agerbrug og kvægavl og
bosatte sig i landsbyagtige
bebyggelser. Det er i den
periode, at dysser og
jættestuer opføres i tillid til et
liv efter døden.
I nyere tid skulle denne sten dog få en helt anden betydning. For ca. 100
år siden, da den frygtede sygdom tuberkulose var på sit højeste, blev der
oprettet en række hospitaler spredt ud over hele landet, og således også
her i Skørping. Man havde dog ikke så mange midler til at bekæmpe
denne sygdom. Ud over at blive behandlet med hvile og masser af frisk
luft, havde patienterne egentlig kun én ting mere at støtte sig til, nemlig
håbet. Det udviklede sig derfor efterhånden til en skik, at de oppegående
patienter valfartede her ud til Ønskestenen, hvor de så håbede på at blive
helbredt ved at kaste en tiøre ind under stenen og måske tillige sende en
bøn ovenud.
Vi går igen tilbage til grusvejen, hvor vi drejer til højre, og snart efter kan
man se de flotte bronzealderhøje på højre hånd. Ikke fordi selve højene er
smukkere end andre, men beliggenheden i den kuperede bøgeskov gør, at
helhedsindtrykket bliver utroligt smukt. Især om efteråret, når der ligger
et tykt lag bronzefarvet løv
overalt, lever området virkelig
op til sit navn.
I bronzealderen, som starter
ca. 1.800 f. Kr., handles der
livligt med Mellemeuropa.
Bronzen begynder at
fortrænge sten og ben ved
fremstilling af redskaber og
kvæglandbrug bliver udbredt.
Den gamle gravskik fra
stenalderen fortsætter i form
af de tusindvis af gravhøje, der

findes over hele Danmark. Her i Skørping-Rebild området findes der ikke
mindre end 50 høje pr. km2, hvilket er et af de steder i landet, hvor de
ligger aller tættest.
Gå ind i området mellem højene og fortsæt i en bue mod venstre således
at man atter kommer ned på grusvejen. Denne følges til man kommer
frem til krydset lige nord for Teglgårds Hedehus, hvor der drejes til
venstre. Man nærmer sig nu jernbanen og kort efter slår vejen et skarpt
sving til venstre, men vi følger den blot videre frem til det første vejkryds,
hvor vi skal dreje til højre.
Ruten går nu mod nord og efter en tids vandring ses en langhøj på
venstre hånd. En langhøj er en gravhøj, som kan være bygget direkte
som sådan, eller den kan være fremkommet ved sammenbygning af to
eller flere rundhøje. Den kan da være af betydelig længde. (Der findes
også to langhøje og en rundhøj i den lille lund lige nord for kulbrænderens
hus, men det er på privat grund).
Ved næste kryds drejes til venstre. Snart efter går vi forbi kulbrænderens
hus, fortsætter frem til Buderupholmvej og går til højre ad denne hen til
parkeringspladsen, som ligger
på højre hånd.
Herfra er der ikke langt ind til
Stenstuen, som er en flot
stendysse, hvor jordhøjen er
bortgravet, således at
stensætningen er synlig for
det blotte øje. Et skilt i den
nordlige ende af
parkeringspladsen viser vej.
Denne dysse er sammen med
Ønskestenen sandsynligvis de
ældste fortidsminder, vi møder
på denne tur, idet dysserne
netop blev anlagt i perioden lige efter at vore forfædre var blevet bofaste.
Har man lyst, kan man på vejen tilbage til Havdalspladsen vælge en kort
rundtur i Bjergeskov med start ad vejen lige over for parkeringspladsen.
Turen går forbi tre gravhøje, her iblandt de to Svinhøje. Drej til venstre på
toppen ved den store sten i vejgaflen, gå forbi Svinhøjene på venstre
hånd og fortsæt igen til venstre ad vejen, der går lige ned til vort
udgangspunkt.
NB: Turen kan kortes af, ved straks at dreje til venstre ad
Buderupholmvej efter passagen af kulbrænderens hus. Så er den ca. 3,5
km lang. Med afstikkeren omkring Svinhøjene er den ca. 4,3 km.

