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Bestyrelsen i Aarup.dk har besluttet, at Aarup skal have sin egen halvmarathonrute
for at markere jernbanelinjens og byens 150 års fødselsdag den 7. sep. 2015.

Se hele rutebeskrivelsen og alle billeder på www.aarup.dk

Det gamle posthus i Aarup der i dag er lavet om til lejligheder.
Yderst til højre kan den nye station anes. Foto:MJ
Se kort side 8-9

Den historiske halvmarathon

Nogle vil måske påstå, at de godt 21 km. er for lidt, når konkurrerende byer som Berlin, New York
og København har en hel marathon på de traditionelle 42,195 km. Men de andre byers marathon
er jo bare ensformigt løb ud en støvet landevej i masser af forurening, og der stilles ingen åndelige
krav undervejs. Og vi vil absolut have indholdet med.
Vi lader vores rute starte over for det gamle posthus på Stationsvej. Det ligger jo ca. midtvejs
mellem den nu hedengangne stationsbygning fra ca. 1865 og den nye stationsbygning fra starten
af 1990’erne.

Den gamle station i Aarup. Den lå et
par hundrede meter øst for den
nuværende.
Foto fra Aarup Lokalhistoriske
Forening og Arkiv 2

Lad det være sagt med det samme:
Denne marathon kan gennemføres på den måde, som hver enkelt selv ønsker, dvs. til fods, på
cykel eller med andre fartøjer. Og den kan også læses, så her mangler de 3 storbyer en hel del. De
åndelige aktiviteter er jo lige så vigtige som de fysiske.
Op ad Bredgade
Lige bag den nye station var der før 1865 en gammel og noget
faldefærdig træbro over Brende Å. Den var især farlig om vinteren,
men den var helt nødvendig, når man skulle fra Erholm til
Skydebjerg, egnens store by, eller omvendt. Måske skulle man
også videre til Gribsvad, hvor apotekeren boede.
Denne køreplan for ruten Nyborg-Strib er fra 1892.
Indtil dobbeltsporet fra 1910-1912
var der kun 4 daglige afgange over Fyn.
Foto: Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Jernbanen over Fyn blev åbnet den 7/9-1865. Jernbanebisserne,
der byggede denne bane, boede i flere år i Gelsted, og det var i de
store grusgrave syd for denne by, at man hentede de store
mængder af grus og sten, som man stabiliserede terrænet med for
at togene senere kunne køre der. Så alle, der kender denne
jernbanes betydning, skylder disse robuste jernbanebisser stor tak.
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Kort efter starten ved det gamle posthus passeres den nye station, og man drejer op ad Bredgade.
Denne gade eksisterede ikke, da jernbanen blev anlagt, og de første mange år havde den ikke
noget navn. Det var jo ikke nødvendigt, for folk vidste jo godt selv, hvor de boede, og det gjorde
postbudene også. Men der skulle hurtigt komme mange huse i Bredgade, for i 1901 havde Aarup,
der startede på bar mark i 1865, 787 indbyggere. I dag har byen ca. 3200 indbyggere.
Ind i kunstnerkvarteret
Når man kommer ind på Bredgade – navnet kom i 1917 – havner man straks lige i byens
kunstnerkvarter. Fra ca. 1900 til 1922 var forfatterinden Charlotte Ejlersgaard journalist i byen og
hun leverede artikler til den lokale avis, Aarup Avis, der var lokal aflægger af Middelfart Avis. Men
hun skrev også skønlitteratur og skuespil. Hun skulle angiveligt have boet i det hus, der i dag er
Bredgade 3 sammen med ægtefællen, chefredaktør Julius Ejlersgaard.
Men hun er ikke den eneste kunstner, der har boet på de kanter. I huset lige før hotellet boede
Helge Roslind i mange år. Og han er efter pensioneringen blevet en meget flittig kunstmaler. Over
for hotellet, i nr. 11, bor en anden kunstner, Erling Tingkær, og i Korsgade ligger der et
keramikværksted.
På hjørnet ved hotellet kan man vælge - alt efter ens samvittighed - at snyde uden om den
“autoriserede rute” og løbe hen forbi den gamle realskole og den gamle Aaruphal. Og herfra kan
man fra Rosenvænget løbe ned ad stien langs Brende Å, hvor Assens Kommune har tilladt
lystfiskeri for alle, og videre ud forbi Aarup Boldklubs baner og ud til Vestergade.

Industrien rummer i dag bibliotek,
biograf og 8-10 foreninger. Foto: MJ
Aarup Hotel, der er fra 1800tallet. Foto:MJ
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Bredgade og Vestergade
Vi mener dog i Aarup.dk, at man bør fortsætte hen ad Bredgade, forbi hotellet og forbi de mange
forretninger. Og man kan så tænke på, at der tidligere har været mange flere forretninger, en
brugs, en vildtforretning, flere slagtere, en vulkanisør og mange flere. Lidt før byens andet hotel,
Industrien, hvor der i dag er bibliotek, biograf oa., kom man for godt 100 år siden forbi en vej, der
kaldtes Snedkerstræde, men nu hedder Østergade.
Ind over Sanggaards Plads
Over for Industrien drejer vores “autoriserede rute” ind over Sanggaards plads, hvor de utrænede
kan hvile sig lidt på bænken ved Heidens skulptur med navnet Synergi. Der er altså kunst i begge
ender af Bredgade, og så kunne man endda også nævne kunstforeningens udstilling under
biblioteket.
Turen går nu videre ud ad Vestergade. Allerede ved starten af vejen lå der engang et rebslageri
omtrent, hvor vejen drejer ind mod Gartnerhaven. Tidligere, indtil 1917, hed denne vej noget helt
andet, nemlig Palnatokesvej, der førte ud til Tokeskoven og til Skydebjerg Vandmølle. I 1963 sluttede husene i Vestergade ved Ternevej. Først efter den tid er bebyggelsen ført længere mod vest.
Herfra løber man videre ud mod Vestergade 40, hvor man ser Brende Å på højre side. Og her
møder man måske nogle af de “snydere”, der har taget stien langs åen.

Dalsænkningen der tidligere var en
opstemmet mølledam. Foto:HW

Kort over Skydebjerg sogn 1810-1850.
Se kortet i stor version på www.aarup.dk.
Kort fra http://hkpn.gst.dk/
Den opstemmede mølledam

Næste etape på vores historiske halvmarathon begynder ved engen lige ved huset Vestergade 40.
Husene ligger flot hævet over dalen på vejens sydside, og på højre side har vi Brende Å og den
brede dalsænkning, der engang har været en opstemmet sø. Gamle kort fra 1810-1850 viser, at
den i perioden har været ret stor, og at vandspejlet især i vinterperioder har været højt. Senere
kort fra 1870-1884 viser et noget lavere vandspejl, og i tiden efter år 1900 ser engen næsten ud
som i dag.
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Skydebjerg Vandmølle
I dag ligger der et flot renoveret bindingsværkshus på adressen Vestergade 80.
Men indtil 1884 lå der en vandmølle, Skydebjerg Vandmølle, og den havde i sine velmagtsdage 4
længer. I 1880 var der en møller, to svende, en møllerdreng, en tjenestekarl og en pige ansat, så
der må have været stor aktivitet på den tid. Bønderne fra hele området skulle jo have deres korn
malet (kværnet), og det var normalt, at man kunne få mad, øl og snaps på stedet, mens man
ventede. Og når man kørte hjem dengang var der ingen risiko for promillekontrol, og desuden
kunne hestene nok selv finde hjem. Det kan hestekræfterne vist ikke altid i dag.
Op ad Tokeskovvej – ørreder
Vi lader vores halvmarathon fortsætte op ad Tokeskovvej. Få meter oppe ad denne vej passerer vi
en solid betonbro over åen. Lige på dette sted foretog amtets folk for få år siden elektrofiskeri for
at kontrollere fiskebestanden. Og der var mange store havørreder i deres net, men de blev
selvfølgelig sat ud igen. Tidligere kunne man se deres fangster på film via google.
Medvirkende til de mange havørreder var især nedrivningen af dæmningen ved Brende Mølle i
Håre længere mod vest. Laksetrapperne og omløbet derude giver nu ørrederne fri passage op mod
og forbi vores 150-årige by.
Bækørreder er der mange af – det vil flere lystfiskere kunne bevidne.

En havørred fanget med kameraet i
Brende Å. Foto:HS

Skydebjerg vandmølle. I dag er det
privat beboelse. Foto:HW

Fiskehejrer, isfugle og oddere
Og man forstår virkelig, hvorfor fiskene har det godt her, hvor åen har så mange flotte sving. Der
er stor iltning af vandet. Fiskeretten her er selvfølgelig privat, men det tager fiskehejrerne ikke
hensyn til. Derfor ser man dem tit. Isfugle kan man også have held til at se, og det er en kendt sag,
at odderne er vendt tilbage. Men de er sky og ses nok mest, når de ender som trafikofre.
Vi fortsætter nu turen op ad Tokeskovvej, og her møder vi resterne af vandmøllen igen. For en
vandmølle skulle jo bruge et omløb, og det kan man se resterne af 30-40 meter efter broen på
venstre hånd. Der er nemlig en rende mellem to rækker træer.
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Rokkebjerg og Høsletbækken
Mens vi løber op ad
Tokeskovvej, er der flere ting
at huske på, så vi “tænker lige
tilbage over skulderen”.
Bag os – på den ubebyggede
vestlige side af Møllegårdsvej
ligger Rokkebjerg. Der er flere
vandrestier gennem og rundt
om den, og fjernest fra vejen
ligger der en sø. Fra den flyder
der en lille bæk, der løber
under vejen mod Ørsbjerg,
præcist der hvor Stadsbjergvej
støder til. Her går også
“grænsen” mellem Kerte og
Aarup. Det er Høsletbækken,
der mødes med et afløb fra
Skydebjerg og senere flyder ud
i Brende Å nær ved Nørregård.
Den kommer vi tilbage til.

Rokkebjerg set fra Tokeskovvej. Foto:MJ

Kilderne
Det får os til at tænke på, hvor vandet i Brende Å egentlig kommer fra. Ja, meget af det kommer
fra kilder nær Tommerup, og noget af det kommer fra forskellige tilløb før Aarup. Men hvor den
egentlig udspringer – ja det er en gåde selv for forskerne.
Men oppe fra Tokeskovvej flyder flere kilder ned mod åen, og om vinteren ved barfrost ser man
tydeligt, at der flyder kilder ud af skrænterne og ned mod Brende Å.
Mange kilder små bliver til Brende Å.
Det hule træ og rotterne
Hans Walmar fortæller: ”For en del år siden kørte jeg enkelte gange ad Tokeskovvej på vej til
arbejde. Den gang stod der flere hule træer langs vejen, og især ét af dem fik folk til at tænke på
eventyret om eventyret Fyrtøjet af HCA. Der var næsten noget overnaturligt og magisk ved det –
ældgammelt og hult. Det lignende noget fra en svunden tid.
Da jeg en formiddag ved høsttide igen kørte op mod netop dette træ, præcis der hvor vejen går fra
hulvej til at være hævet over terrænet, løb der ufattelige mængder af rotter frem og tilbage over
vejen – virkeligt et uhyggeligt syn, der fik en til at tænke på eventyret om Rottefængeren fra
Hameln. Jeg nøjedes dog med at ringe til rådhuset i Aarup, og kommunens folk med
rottefængeren i spidsen kunne konstatere, at hele det hule træ var fyldt med rotter. De blev så
bekæmpet og det hule træ fældet – “eventyret” skulle ikke gentage sig.”
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Det kunne lige så godt være på
Tokeskovvej. Illustration af Vilhelm
Pedersen

Palnatoke der skyder æblet af hovedet
på sin søn. Illustration fra Saxo
Grammaticus

Palnatoke
Palnatoke skulle angiveligt have været en sagnfigur fra Harald Blåtands tid, dvs. fra tiden omkring
960 e.v.t.
Af og til var Harald Blåtand på Fyn, for han ville gerne gøre Danmark til et kristent land. Men han
fik hård modstand her ved Skydebjerg.
Der findes flere legender om sammenstødene mellem de to. Ved én bestemt lejlighed skulle
Palnatoke have skudt Harald i bagdelen med en af sine pile, da denne ville gå om bag en busk –
det var jo i tiden før, der kom offentlige toiletter. Og en anden gang skulle Palnatoke skyde et æble
ned fra sin søns hoved, da han i følge Harald havde pralet for meget af sine bueskydningstalenter.
I det hele taget var hele området mellem Odense og Gelsted langt op i tiden et ret lovløst område,
som kongerne havde svært ved at kontrollere. Men mere herom senere på marathonruten.
Rørup-Skydebjerg-forbindelsen
Turen fortsætter nu op ad Tokeskovvej, der
gennem mange århundreder må have været
brugt som forbindelsesled mellem kroerne i
Rørup og Skydebjerg. De lå jo med en mils
afstand på postruten mellem Bogense og
Assens.
Når man i dag løber på hulvejen oppe på
toppen af denne vej, er det mindre
anstrengende end tidligere. Der er nemlig i
flere omgange blevet “høvlet” af toppen, så det
blev mindre anstrengende at komme over, for
det var virkelig en prøvelse at forcere den, især
med hestevogn.

Der er af flere omgange høvlet af Tokeskovvej,
så hestevogne lettere kunne komme over.
Foto:MJ
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Posthuset fra 1911, s. 1
Den gamle station – 1865, s. 2
Skydebjerg Vandmølle, s. 5
Nyfæste Voldsted, s 10
Kerte Kirke, s. 12
Mindestenen ved Faurskov, s. 13
”Synergi”, s. 15
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Den autoriserede rute
Alternativ rute / ”Sidespring”
Kort: © OpenStreetMap
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Kildevæld og hjortefold
Her hvor vejen ligger højest, ser man igen forskellige kildevæld, og det krystalklare vand, livets
grundlag, pibler fornøjet ned mod Brende Å.
Når man kommer til nordenden af Tokeskovvej, ser man en fold med hjorte, men herefter drejer
man så mod venstre (mod vest) og fortsætter hen mod hjørnet af Søndergårde Skov. Her kan man
kortvarigt dreje ind ad den lille vej og vil så komme over mod jernbanen og få lejlighed til at se
mere kildevand.
Men det er blot et muligt “sidespring”, hvis de godt 21 km ikke er nok.
Mod Nyfæste Voldsted og retur
Den “autoriserede rute” fortsætter ellers ud ad Lindebjerg, hvor man kan nyde den flotte udsigt
over mod Nyfæste Voldsted, som vi når ved at dreje til højre ned ad Kronborg. Fra den drejer vi så
ind på Nyfæste, hvor vi så snart ser Nyfæste Voldsted, der har været et beskyttet sted for
kongerne langt tilbage i middelalderen.

Et af kildevældene langs ruten.
Foto:MJ

Fiskebækken der sørgede for frisk
vand ved Nyfæste Voldsted.
Foto:MJ

Røverskov og soldaterlejr
Hele området mellem Odense og Gelsted var nemlig helt op i 1700-tallet et lovløst sted, hvor selv
kongerne skulle passe på.
Men de kunne overnatte på dette beskyttede sted, der ikke var tilfældigt valgt, for Fiskebækken
løber lige forbi og sikrer rent drikkevand. Den skulle angiveligt have sit udspring et sted ude på
Søndergårdes marker, og den får også tilført rent kildevand inde fra skoven.
Dette voldsted skulle bl.a. have været brugt som rasteplads for Johan Rantzaus og Chr. den 3.´s
tropper lige op til det frygtelige slag ved Faurskov den 20. marts 1535.
Når man har set voldstedet, kan man vende ved “rundkørslen” nede i Nyfæste ”by” og løbe tilbage
til Nedermarken, hvor man så drejer til højre.
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Ørsbjerg Knold er som et billede
fra en anden tid. Foto: HW

Træbroen over Brende å er et godt
sted at se strømfaldene. Foto: MJ

Ørsbjerg Knold
Efter besøget på Nyfæste fortsætter ruten ned ad Nedermarken mod Ørsbjerg Knold, og flere
steder undervejs er der en flot udsigt ind mod Aarup by og Rokkebjerg lige over for Møllegårdsvej.
Et stykke nede ad vejen passerer vi over Fiskebækken, hvor den hedengangne Aarup Kommune
har lavet laksestryg til glæde for både lystfiskere og fiskehejrer.
Herefter fortsætter ruten videre forbi Åløkkevejen og frem til Kohavebakken.
Den smukkeste ådal?
Man kan vælge at løbe ind gennem skoven her og så dreje ind i Ørsbjerg Skov og følge skovvejen
mod venstre, hvorefter man så kommer ned til et meget smukt sted, hvor åen løber langt nede i
en slugt. Måske har vi her det smukkeste sted i hele 5560 Aarup ? Hvad mener læserne? Vi følger
så Brende Å og kommer derefter ned til en træbro, som man kan krydse for at komme op til Kerte
Kirke. Lige ved denne træbro er der meget kraftige strømfald i åen – det tangerer næsten små
vandfald – et helt enestående sted.
En helt anden verden?
Både her og ved græsningsengene befinder man sig i en helt anden verden. Hvor er den hektiske
nutid blevet af? Er tiden sat helt ud af kraft? Finder man det virkelige liv her? Og ikke langt herfra
skulle man kunne finde en meget mærkelig sten – med Barløse-troldens fingeraftryk – men mere
herom senere.
Mod Kerte ad landevejen
Hvis man ikke vil løbe gennem skoven, kan man fortsætte ad Nedermarken og passere Brende Å.
Og lige ved denne passage har åen en “biflod”, idet Høsletbækken, der afvander Rokkebjerg og
Skydebjerg, nu flyder stille ud i åen og giver den nye kræfter og mere fiskeyngel.
Herefter går ruten videre op mod Kerte ad Kolleshusvej. Ved enden af denne vej støder man på
Kerte Forsamlingshus, der bærer årstallet 1906. Ruten går derefter hen mod kirken, der er fra
1100-tallet.
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Kerte Forsamlingshus er samlingsstedet i
Kerte og lægger hus til mange
arrangementer. Foto:MJ

Kerte Kirke
Foto: MJ

Gennem Kerte
Vi er nu nået ud på Kertevej ved forsamlingshuset fra 1906, og ruten går nu mod vest – hen mod
Kertes idrætsforening og skolen, der lukkede i 1990’erne.
Byen havde engang egen brugs, mekanikerværksted og flere andre håndværksvirksomheder.
Kirken og tårnet
Kerte Kirke er fra 1100-tallet som så mange andre landsbykirker. Tårnet ligger lidt afsides – 16
meter væk, og legenden fortæller, at man egentlig forsøgte at bygge det sammen med kirken,
men så blev det smadret af store sten, som blev kastet af trolden fra Barløse. Han kunne absolut
ikke lide lyden af kirkeklokker. Først da man lod det bygge 16 meter borte fra kirken, lod denne
forfærdelige trold det blive stående.
Den historiske forklaring er muligvis, at man bare måtte bygge på fast undergrund, for at tårnet
ikke skulle vælte. Legenden fortæller også, at troldens sten ligger nede i Brende Å, og at der
angiveligt for folk med god fantasi skulle være fingeraftryk fra uhyret på den. I Aarup.dk har vi ikke
kunnet finde den. Men vi har besluttet at donere et gavekort på 200 kr. eller en karton vin til
samme beløb til den person, der kan sende os det bedste foto af sten + fingeraftryk. Send det på
kontakt@aarup.dk
Tidlig undervisning i Kerte
Ved Kerte Kirke var der undervisning meget tidligt, og den har måske foregået i våbenhuset. Godt
60 år efter reformationen var biskop Jacob Madsen på besøg i 1589, mens Lauritz var sædedegn
(fastboende lærer), og så havde man travlt med at gøre alt klar til det fine besøg.
Så nogle steder var der altså undervisning på landet mange år før folkeskoleloven af 1814. Lønnen
var til dels i naturalier, og nogle gange fulgte der en jordlod med til et par husdyr. Sommetider
blev lønnen ikke udbetalt, så græske tilstande har også været kendt i Danmark. Det skete flere
gange i 1700-tallet.
Ned ad Mølleknappe
Lige vest for kirkegården drejer vi så ned ad Mølleknappe og fortsætter ad en sti ned til åen ved
træbroen ved den flotte slugt og de kraftige strømfald. Måske møder man her nogle af dem, der
foretrak ruten gennem Ørsbjerg Skov.
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Man kan også beundre de flotte enge med græssende heste. Måske er der også en flok rådyr. Og
det er ikke langt herfra, at troldens sten må være – så husk kameraet.
Herefter går ruten så tilbage til Kerte Kirke og vestpå mod Faurskov.
Blomster i ådalen
Fra Kerte Kirke går turen videre mod vest, og snart drejer vi hen ad Hårevej, der igen fører ned
over Brende Å. I april og maj måned skulle man flere steder kunne se engkabbelejen og
engblommen, der blomstrer sidst af de to. Når man kommer over åen her, går det stejlt opad mod
Faurskov og Gelsted.

Teksten på mindesten lyder
“Minde om kampene i Faurskov
under greve-fejden 1534-1535
Guds fred med dem her segned
i krigens tunge tid.
Lad korset staa som tegnet
at endt er broderstrid.”
Foto: MJ

Mindestenen og “Slagtebænk Faurskov”
På det sted, hvor Hårevej og Lunghøjvej mødes, står der en mindesten. Den skal erindre os om det
frygtelige slag, der fandt sted her i området i marts 1535.
Chr. den 3. ønskede reformationen gennemført i Danmark, men det krævede ofre. Der var
dengang borgerkrig i Danmark, og Chr. den 3. og hans dygtige hærfører, holsteneren Johan
Rantzau, havde sikret sig magten over Jylland.
De var derefter gået i land ved Assens og havde senere fundet en lejrplads ved Nyfæste Voldsted,
hvor de oven i købet kunne få rent vand og måske en bækørred fra Fiskebækken.
En speciel palmesøndag
Men så kom palmesøndag, og den skulle blive både mindeværdig og uhyggelig. For Rantzaus hær
mødte lybækkernes hær her ved Faurskov, og det blev Rantzau og Chr. den 3., der vandt. Men
bagefter skammede kongen sig over den uhyggelige nedslagtning. Der blev nemlig talt om mellem
2000 og 3000 dræbte i bondehæren.
Hvor var næstekærligheden?
Hvis man ser på befolkningens størrelse i henholdsvis 1535 og 1864, så har tabet i 1535 på dette
sted relativt set været på størrelse med tabet ved Dybbøl. Og så var det endda “kun en borgerkrig”
om bl.a. kirkelige forhold. Gud, næstekærligheden og trosfriheden må have været langt borte på
denne palmesøndag. Borgerkrigen sluttede som bekendt med indførelsen af en luthersk kirke i
1536. Først i 1849 fik vi trosfrihed.
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De store grusgrave
Vi forlader nu de uhyggelige begivenheder i marts 1535 og løber videre hen ad Lunghøjvej forbi
nogle af de grusgrave, der leverede råstoffer til jernbaneanlægget over Fyn i 1860’erne. Gruset og
stenene herfra blev som bekendt hentet af jernbanebisserne med hjemsted i Gelsted.
Dette grus var ganske nødvendigt for jernbaneanlæggets stabilitet hen over sumpede og kuperede
strækninger mellem Strib og Nyborg. Og det var nødvendigt igen, da man fik dobbeltsporet i årene
1910-1912.
Hvis nogen her får lyst til et “sidespring”, kan man tage en afstikker op ad Ørsbjerg Skovvej,
hvorfra man kan komme op på Klakkebjerg, hvor man vil prøve at få den historiske lyng tilbage.
Der var lyng for 50-60 år siden. Mon den nu er på vej igen?

Grusgravene er i dag groet til, men man
kan stadig se konturerne. Foto: MJ

Lyng eller ej – Klakkebjerg er altid
en afstikker værd. Foto:MJ

Tilbage via mindestenen og Ørsbjerg
Vores rute drejer nu ned ad Bjergevej, som vi følger, indtil vi igen kommer ud til Hårevej, der
velvilligt fører os tilbage til mindestenen.
Derefter går turen tilbage til Kerte og videre hen til krydset ved Ørsbjerg, der tidligere havde
købmand, slagter, frisør m.m. Ved dette kryds drejer ruten ned ad Nedermarken og forbi
Nørregård med de mange grøntsager. Vi fortsætter ned mod Brende Å og drejer denne gang ind
mod den 150-årige by Aarup.
Ad Åløkkevej
På Åløkkevej løber vi over Fiskebækken igen, og netop her fangede en lystfisker, der i dag ville
have været 100 år, en bækørred på 2 kilo, en pæn vægt for denne fisk, der plejer at veje nogle
hundrede gram.
Turen går nu videre ind mod den 150-årige forbi de mange flotte landejendomme og markerne
med heste, forbi Skydebjerg Vandmølle igen, inden vi til sidst via Vestergade når målet på
Sanggaards Plads med N.J. Heidens kunstværk, ”Synergi” . 7
Her har vi nemlig nået de godt 21 km.
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Aarup historiske halvmarathon
slutter ved skulpturen “Synergi” af
Nils Jørgen Heiden. Symbolsk, da
turen netop er tænkt som synergi
mellem legeme, ånd, natur og
historie.
Foto: MJ 7

Bestyrelsen i Aarup.dk har besluttet, at Aarup skal have sin egen halvmarathonrute for at markere
jernbanelinjens og byens 150 års fødselsdag den 7. september 2015. Aarup.dk er egentlig et
papirløst medie – men halvmarathonruten findes hermed i papirudgave.
Se hele rutebeskrivelsen og alle billeder på www.aarup.dk

Tekst: HW-Hans Walmar
Foto: HW-Hans Walmar, MJ-Martin Juhl Nielsen, HS-Henrich Svendsen m.fl.
Folder: HS-Henrich Svendsen

15

Den historiske halvmarathon

Følgende har støttet trykningen
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