Kulturhistorisk skattejagt i Nim
Turen er en gåtur på ca. 3,5 km. Nedenfor kan I kort læse, hvad I skal have med på turen og en
introduktion til Nim. Hvis I har brug for hjælp til at komme i gang, kan I læse mere her.
Praktisk info
For at få det optimale ud af turen er det nødvendigt med lidt udstyr: En GPS, hvori der kan
indtastes et koordinat, en mobiltelefon eller andet udstyr med mobil opkobling til internettet.
Desuden skal I bruge et kamera, papir og blyant.
Det er vigtigt, at I er meget nøjagtige med udregninger og indtastninger, da det er nemt at fare vild.
Hvis I mister sporet helt, er det muligt at få lidt hjælp her: www.xhm.dk/spor7.html.
God tur og husk passende opførsel i naturen og ved fortidsminderne.
Nim
Turen giver et lille indblik i den arkæologisk og historisk meget rige og interessante egn omkring
Nim nær Gudenåen. I Nim er der arkæologiske spor efter bosættelser fra næsten alle perioder, og
der dukker jævnligt nye, fine metalfund frem fra de nypløjede marker. Renæssancekongerne,
Frederik II og Christian IV, kom for at jage i skovene ved Nim, men mest iøjnefaldende er dog
egnens helt utroligt høje koncentration af gravhøje. Gravhøjene i Nim lægger sig som en del af et
større bælte, der strækker sig op mod Østbirk.
En væsentlig grund til at Nim er så rig på fortidsminder skal søges i byens topografiske placering.
Dels ligger byen ved det jyske vandskel, hvilket betød, at man før der blev bygget veje, som vi
kender dem i dag, kunne færdes nogenlunde tørskoede på langs i Jylland. Samtidig kunne man
ved Brestenbro vest for Nim komme over Gudenåen. Nim lå dermed i et vigtigt trafikalt
knudepunkt, et knudepunkt der først i moderne tid mistede sin betydning.
God tur.

Tidscirkel og alle cirkeludsnit af Bjarne A. Kofoed.
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WP 1
Waypoint: N 55° 55.625 E 009° 40.880
Hvor mange hængsler er der på våbenhusets yderdør?
Antallet af hængsler = A
Gå til: www.xhm.dk/55(530+A).html
WP 2
Waypoint: N 55° 55.(530+A) E 009° 40.831
Hvor mange bogstaver er der på det vejskilt, I står ved?
Antallet af bogstaver = B
Gå til: www.xhm.dk/55(730+B).html
WP 3
Waypoint: N 55° 55.(730+B) E 009° 41.129
Hvor mange røde støbejernsvinduer kan I se i gårdens kampestensmur?
Antallet af røde støbejernsvinduer = C
Gå til: www.xhm.dk/55(926-C).html
WP 4
Waypoint: N 55° 55.(926-C) E 009° 41.550
I den store sø er der en lille bro. Hvor mange pæle er der brugt til at holde de to broelementer på
plads?
Antallet af pæle = D
Gå til: www.xhm.dk/55(967+D).html
WP 5
Waypoint: N 55° 55.(967+D) E 009° 41.586
Hvor mange grønne skure kan I se herfra?
Antallet = E
Gå til: www.xhm.dk/56(106xE).html
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WP 6
Waypoint: N 55° 56.(106xE) E 009° 41.620
I står her ved et vejkryds. Hvor mange veje udgår herfra?
Antallet af veje = F
Gå til: www.xhm.dk/56(034+F).html
WP 7
Waypoint: N 55° 56.(034+F) E 009° 41.158
Hvor mange parabolantenner kan I se på bygningen bag træhesten?
Antallet af parabolantenner = G
Gå til: www.xhm.dk/55(798-G).html
WP 8
Waypoint: N 55° 55.(798-G) E 009° 41.041
Tillykke! I er nu ved vejs ende. For at modtage information om dette sted skal I løse endnu en lille
opgave: Hvad er det nederste af de to tal på kilometerstenen, I står ved?
Det nederste tal = H
Gå til: www.xhm.dk/51694+H.html
Tag nu et foto af jeres skattejagtshold med lokaliteten i baggrunden. Send fotoet til
muslsj@horsens.dk. Alle, der sender foto, deltager i lodtrækningen om en lille gave.
Tak for deltagelse!
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