
Bogudgivelse 

1. maj 2008 

 

 

 

GØR-DET-SELV-TIDSREJSER I HELE DANMARK 

 

Rundt om i landet findes en lang række gådefulde fortidsminder, som 

traditionelle rejseguider og turistbrochurer konsekvent springer over. 

Ny guidebog viser rundt til 80 af Danmarks mest forbløffende 

fortidsmysterier.  

 

En hemmelig henrettelsesplads på Christiania … et dødsensfarligt 

tårnværelse … en kirkegård, hvor samtlige afdødes hjerner er fjernet … 

astronomiske stenalderanlæg med sigtelinjer til fjerne stjerner … en 

tohovedet kalv … et sogn begravet i sand … et havegærde af hvalkæber 

… et fallossymbol i en kirke … 

Den lange liste over besynderlige steder og gådefulde fortidsminder i 

Danmark er kendt af de færreste. Men nu har den erfarne rejsebogs-

forfatter Søren Olsen samlet 80 af de mest utrolige steder i en 

omfattende guide, der gør det muligt for alle interesserede, at tage på 

tidsrejse i vor fælles fortid. 

Mange af de lokaliteter, der er med i ”På udflugt til fortiden,” sætter 

grå hår i hovedet på arkæologer og historikere. Forfatteren beretter om 

adskillige fortidsminder, som ganske enkelt er skrevet ud af de 

officielle historiebøger – selvom enhver kan opleve dem ved selvsyn. 

Blandt andet et mystisk stenanlæg på Djursland og et muligt soltempel 

fra bronzealderen er fortidsminder, som ikke passer ind i den 

traditionelle danske og europæiske historieskrivning. 

Andre af Søren Olsens rejsemål er godt skjult af terræn og 

vegetation. Tværs over Sønderjylland ligger der eksempelvis et så godt 

som ukendt fæstningsanlæg fra 1. Verdenskrig. Anlægget bestod af 

omkring 900 bunkere og 40 batterier, hvoraf en del stadig kan opdages 

rundt om i områdets skove. Andre steder gemmer der sig besynderlige 

rillesten, spiralhøje og stenkredse. Samtlige lokaliteter i bogen er 

forsynet med udførlige rutebeskrivelser og GPS-koordinater, så med 

lidt eventyrlyst og tålmodighed skulle det være muligt at lokalisere i alt 

80 gådefulde fortidsminder i hele Danmark. 
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