KULTUR & NATUR
VED BØLLING SØ
GÅ PÅ OPDAGELSE:
Der er ﬂere muligheder for at på opdagelse i naturen og historien ved Bølling Sø. Se mere om geocaching og audioguidede ture på Museum Midtjyllands hjemmeside.
Du kan også hente Visit Hernings app med interaktive kort og information.

SE MERE:
museummidtjylland.dk
naturstyrelsen.dk
haervej.dk
visitherning.dk

I den vestlige del af Bølling Sø
området er fundet to dyreﬁgurer
af rav. Den ene er formet som en
bjørn, den anden som en fugl.
Der er tale om smykker eller
jagtamuletter fra jægerstenalderen.

1

KLOSTERLUND MUSEUM

4

HØJMOSEN

På Klosterlund Museum kan du se udstillinger om livet ved Bølling Sø i fotiden og
komme tæt på originale arkæologiske fund
helt tilbage fra jægerstenalderen. Vi
fortæller historien om, hvordan der har
boet mennesker i området i ﬂere tusinde
år, hvordan de levede – og især om
hvordan de gennem årene har udnyttet
mosernes tørv.

Fra 1870 og op til 1950’erne var tørveproduktionen en blomstrende industri ved
Bølling Sø. Mange hundrede mennesker
arbejdede i mosen. Både mænd, kvinder
og børn. På kort årrække blev metertykke
tørvelag gravet op med håndkraft og solgt
til hele landet. I dag er der blot en smal
stribe tilbage af den oprindelige højmose.

KOORDINATER: 56,186053 N / 9,345549 Ø

KOORDINATER: 56.183687 N / 9.360610 Ø

2

STENALDERBOPLADSER

Ved bredden af Bølling Sø er der fundet
mange bopladser fra jægerstenalderen.
Lige ved Klosterlund Museum ligger
Klosterlundbopladsen en af Danmarks
mest berømte bopladser fra maglemosetid.
I en årrække var den kendt som landets
ældste. Der er også fundet mange spor af
bosættelser ved Dværgbakke på den
anden side af søen. Nogle af sporene er
12.000 år gamle!
KOORDINATER: 56,184254 N / 9,350886 Ø
56,179774 N / 9,347855 Ø

3

TRÆDESTENSRÆKKEN

5

MUSEET I STENHOLT SKOV

Det oprindelige Klosterlund Museum blev
opført i 1933 af tørvefabrikant Martin
Anchersen i Stenholt egekrat ved Skallerund Sø. I 1937 blev museet foræret til
Nationalmuseet, og i 1987 overtog
Herning Museum driften. Den lille udstilling formidler den berømte Klosterlund-boplads fra stenalderen.Du kan få adgang til
museet i Stenholdt Skov, ved henvendelse på Klosterlund Museum i åbningstiden.
KOORDINATER: 56.190978 N / 9.346740 Ø

6

TOLLUNDMANDENS FINDESTED

I bronzealderen var den vestlige del af
Bølling Sø omdannet til mose. For at
krydse moseområdet tørskoet, blev der
anlagt en trædestensrække, hvor dalen
var smallest. Trædestensrækken går fra
terrassekanten vest for Klosterlundbopladsen og mod sydvest mod Lille Dværgebakke. I dag er stenrækken sat under vand
men enkelte sten kan ses i kanten af
søen.

Tollundmanden døde omkring år 350 f.Kr.
Han blev nedlagt i en lille tørvegrav, på
højre side og med optrukne knæ. Øjne og
mund var lukkede og ansigtet fredfyldt,
som om han sov. Tæt ved Tollundmandens ﬁndested blev der i 1927 og 1938
fundet to andre moselig. Det ene var liget
af en kvinde på cirka 25 år. Hun er, som
Tollundmanden, blevet hængt og nedlagt i
en tørvegrav. Begge moselig kan ses på
Silkeborg Museum.

KOORDINATER: 56,183489 N / 9,348865 Ø

KOORDINATER: 56.159799 N / 9.389088 Ø
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Parkering
Information
Rasteplads
Udsigtspunkt
Shelter
Jagthytte
Primitiv teltplads
Campingplads
Museum
Bådebro

1 km

Hærvejsruten
Sti
Vej

