
En god historie

I efteråret 2012 fandt to unge mænd en stor sølvskat fra vikin-
getiden i dette område. Skatten blev af Nationalmuseet erklæ-
ret Danefæ og betegnet som enestående. Den indeholder over 365 
genstande i form af mønter, betalingssølvstykker, smykkedele og 
en Thors Hammer - alt i sølv.

Strandbyskatten er den første skat med Harald Blåtands korsmøn-
ter der er fundet nord for Limfjorden. Det er også det første fund i 
Danmark, hvor fundet indeholder flere end en enkelt eller et par 
stykker af mønterne. 

Indholdet af Strandbyskatten fortæller samlet en 
udvikling af det danske samfund i vikingetiden hen 
imod en egentlig statsdannelse. Overgang fra beta-
lingssølv og bytteøkonomi, til møntvæsen. Overgang 
fra asetro til kristendom – fra Thors hammer til kor-
smønten.

Skovrejsning

Kultur og historie 

Skoven er plantet i perioden fra 1992 til 1999. I alt er der plantet  
250.000 træer. Træerne der er plantet her er egnstypiske, dvs. de er 
hjemmehørende for området. Træarterne blev dengang bl.a. ud-
valgt efter deres evne til at give pollen og nektar til insekterne. 
Skoven er vokset godt gennem årene, og man begynder virkelig at 
fornemme, hvordan skoven er tænkt. 

I forbindelse med skovrejsningen blev to gamle mergelgrave gra-
vet op og lagt sammen til en stor sø. Søen er ca. 2 meter dyb på det 
dybeste sted. Der har været gravet mergel i området langt op i 1900 
tallet. 

I området finder du også masser af spor af både historisk og kul-
turel karakter. Der er sat infoskilte op på udvalgte steder på ruten. 
Du kan på din tur læse om mangt og meget, bl.a. om strand-
byskatten, en god ankerplads, gaseventyret i Strandby, mergel-
gravning, 2. Verdenskrig, Ulstedbakke, Ellingåskibet, Bannerslund 
Hovedgård og meget mere. 

Afmærket vandrerute

Der er lavet en 9 km lang vandrerute i området. Ruten er flad he-
le vejen og går gennem meget forskelligt landskab. Du starter turen 
ved P-pladsen ved hundeskoven og går over i den del af skoven 
der ligger syd for Strandbyvej. Her kommer du bl.a. forbi et fugle-
tårn med udsigt over engarealerne og det flade landskab ud med 
havet i øst. 

Ude af skoven fortsætter turen langs Strandbyvej, så du kan krydse 
banen. Herefter følger ruten grusvej ud over store engarealer med 
gode muligheder for at studere fuglelivet. For enden af grusvejen  
følger du stranden eller indersiden af klitterne ind til Strand-
by Havn. Fra Strandby går ruten nord om skoven og ender igen ved 
hundeskoven.

Turen kan gøres på flere måder, da Strandbyvej åbner mulighed for 
at lave forskellige sløjfer på turen.  
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