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Af Geolog Tove Damholt og kultur-
formidler Anne Elmer

Vroooumm. Det var en imponeren-
de lyd, da 76 motorcykler startede
foran motorcykelmuseet i Stubbekø-
bing. Langsomt, én for én, rullede
cyklerne ud, på vej mod oplevelser i
Nordfalsters bakkede landskaber.

Den lange, lange række af motorcykler sno-
ede sig over inddæmmede stenalderfjorde og
vinkelforlande, langs Falster Ås, gennem
tunneldalen til Vålse Vig og sluttede i den
store grusgrav i Nørre Alslev. Undervejs
var der indlagt otte stop på nøje udvalgte
steder, og her kunne deltagerne høre histo-
rien om landskabets tilblivelse krydret med
historier om de mennesker, der har beboet
det: Marie Grubbe, Ellehammer og Prins
Joakim.

Gigantisk fremmøde
Den store flok motorcyklister var kommet
fra nær og fjern for at være med på turen
“Geologi på motorcykel”. Turen var arran-
geret som en åben tur i samarbejde mellem
det lokale geologiske museum, Østsjællands
Museum, og det lokale kulturhistoriske mu-
seum, Museet Falsters Minder.

Noget overvældede blev vi da, mens vi
stod ved startstedet og motorcyklisterne blev
ved med at dukke op, og det store fremmø-
de krævede, at vi måtte justere turen lidt for
at få plads til at parkere alle cyklerne. Men
humøret var højt og stemningen helt i top.

Det store fremmøde beviste, hvad vi tidli-
gere har oplevet: At mange gerne vil høre
den geologiske historie om det landskab, de
kender godt. Det behøver ikke være de

Geologi på motorcykel
- når fomidlingen ruller

store berømte steder. Langt mere ydmyge
landskaber rummer en historie, som virker
selvfølgelig for geologer, men som er
fascinerende ny for mange andre. Og når
turen tillige krydres med lidt kulturhistorie, så
rammer man en stor målgruppe, og ofte får
man kommentaren: “Det der geologi. Det er
jo faktisk spændende!”

Flere ture
Konceptet kan anbefales: På en motorcykel
mærker man landskabets topografi tæt, man
kommer hurtigt langt omkring, og følelsen af
at være på fælles tur er meget større, end
hvis man transporterer sig i biler. Og så er
lyden uforglemmelig.

Opmuntret af mange opfordringer fra del-
tagerne på turen har vi besluttet at lave en
ny tur d. 25. september fra 13-16. Turen
starter ved havnen i Nykøbing F. og går mod
Gedser Odde af små snoede biveje. Under-
vejs stoppes, hvor landskabet fortæller spæn-
dende historier om geologi og kulturhistorie.   

En halv kilometer publikum. (foto: Forfatteren)

Stop ved Vålse Vig. (Foto: Forfatteren)

Flere oplysninger om motor-
cykelturen kan fås på nettet:
www.naturnet.dk eller hos geo-
log Tove Damholt, Østsjæl-
lands Museum tlf. 56 50 28 06.
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