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Gasmuseet i Hobro

Hørt på vej ud af bussen: Gad vide hvad spændende, der er ved et gasmuseum? Ja – det blev vi noget
klogere på efter rundvisningen og velkomsten til museet. Vi fik grufulde historier om, hvordan man tidligere
brugte gas til at bedøve børnene med, så de kunne forholde sig i ro, når det var påkrævet. Vi blev indviet i
den fantastiske udvikling inden for energiforbruget fra 1950 og fremefter, og ikke mindst i hvordan man i
designet på husholdningsmaskiner var meget inspirerede af fartsymboler bl.a. fra bilernes verden. Inddelt i
2 hold blev vi guidet igennem gassens interessante historie.  Skiftede guide undervejs. Herefter nød vi en
velfortjent anretning med rundstykker, ost og marmelade til en dejlig kop te eller kaffe.

Vi kørte herefter videre mod Lille Vildmose. Vores chauffør Erik Hansen fortalte undervejs og anbefalede
bl.a. en tur i Bramslev Bakker v/Mariager Fjord.

Lille Vildmose

Her startede vi med at se en film om skovens liv i området. Der blev også lige tid til at se lidt af den
indendørs udstilling.

I Café Soldug stod de klar med en frokost bestående af sild, varm leverpostej /bacon, varme frikadeller med
kartoffelsalat med rødbeder samt brie og melon til slut.

Så var vi klar til en guidet rundtur i området med Jacob. Jacob var en fantastisk fortæller, så vi fik et godt
indblik i, hvordan området fungerede. I Portlandmosen oplevede vi Jacob på gyngende grund. Han viste os
bl.a. den kødædende plante soldug, samt hvor dyb højmosen er – nemlig over 3 m. Vi fik et indblik i,
hvordan højmosens øverste lag bestod af levende sphagnummosser, som vokser, og hvert år gør mosen
nogle få millimeter tykkere. Neden under de levende mosser ligger et tørvelag fyldt med vand og fri for ilt.
En plankesti sikrede, at vi tørskoet kunne opleve den våde og unikke højmose med dens specielle dyre- og
planliv. Vi fik også et indblik i kulturhistorien om tørvegravning og sphagnumproduktion. Overalt i mosen
findes utallige tørvegrave, afvandingskanaler, togskinner og spor efter spagnumindustriens store maskiner.

Turen gik herefter videre til Høstemark Skov. Skoven er en af Danmarks smukkeste naturskove, og dens
artsrigdom af dyr og planter er særdeles veldokumenteret. Her skaber krondyrenes græsning optimale
forhold for mange insekter og plantearter. I skoven finder man områder både med tør og fugtig jordbund.
Her oplevede vi en stor flok krondyr, kongeørn og vildsvin samt et spændende fugle- og planteliv.



Vi sluttede turen i Café Soldug, hvor vi fik kaffe/te med småkager til - inden turen gik videre mod Hvidsten
Kro.

Undervejs syntes Erik Hansen lige vi skulle omkring en seværdighed v/ Visborg. Vi så her, hvor Den hvide
Hest er begravet. Den hvide hest, som Chr. den 10. red på over den dansk/tyske grænse den 10. juli 1920

Hvidsten Kro

På Hvidsten Kro indtog vi den populære æggekage. Herefter overtog Hans Nejsum ordet. Han fortalte os
den fantastiske historie om kroen, om Hvidstengruppen og om filmen. Hans har indgående kendskab til
kroens historie og fortalte, hvordan Steen Steensen Blicher tilfældigt stødte på et ungt ulykkeligt par, der
ikke kunne få hinanden pga. for stor forskel i stand. Blicher tilbød at vie dem på præstegården. Det nåede
han lige akkurat, inden brudens far kunne gribe ind, og således startede Fihl-familien. En historie der er
malet af italienske kalkmalere i havehuset på Hvidsten Kro. Malerne var i Hvidsten i forbindelse med
restaurering af kirkens kalkmalerier. Siden er malerierne blevet restaureret, så de nu fremstår i fin stand.
Derudover fortalte Hans om Hvidsten-gruppen og om filmens betydning for efterkommerne på en meget
engageret måde, så alle blev revet med. Selv en lille tilløber, som kom forbi på vej til toilettet, blev
hængende og lyttede med. Han var nok 7 - 8 år.

Kl. 21 gik turen atter hjemad. Og vi kunne se tilbage på en dejlig oplevelsesrig dag.
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