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Hagenshøj

En vandrerute i 
Taroks hovspor

96147677 

Karl Laursen døde den 29. december 1995. Elisabeth 
Laursen døde den 28. august 2005.

Stald Kima ophørte og blev solgt. I dag er Hagenshøj og 
arealerne omkring på andre hænder. De nuværende ejere 
har grebet drømmen og med venners hjælp – og ikke 
mindst mange bidragydere/donationer – indrettet Tarok 
Museet.

Netop filmen ”Tarok – grib drømmens mens du kan” er 
direkte årsag til oprettelsen af Tarok Museet. Stalden blev 
i forbindelse med optagelsen genetableret som kulisse. 
Interessen, der fulgte i kølvandet på optagelserne og 
filmen, har bevirket, at der er stiftet en forening ”Tarok 
Skive”, og det er foreningen, der driver Tarok Museet.  
Følg foreningens arrangementer på Facebook og www.
tarokmuseet.dk – her kan du også blive medlem.

5. Ridebanen 
Ridebanen er et cirkelrundt voldanlæg, højt placeret i de 
smukke kystskrænter nord for Mølleåen. Volden, som er  
8-9 m bred, omkranser et område med en ydre diame-
ter på 43 m. Voldstedet er fredet og menes at stamme 
fra folkevandringstiden i sen jernalder, men dets oprin-
delse og anvendelse er usikker.  Voldanlægget har højst 
sandsynligt været anvendt som en skanse – en ringborg, 
hvorfra der kunne holdes udkig over fjorden, det gamle 
vadested og den vigtige færdselsvej fra syd op gennem 
Østsalling.

Ridebanen kan have fået sit navn, fordi stedet i 
forbindelse med ”Karl Gustav Krigene” 1657-60 har 
været brugt af de belejrende svenskere som et sted, hvor 
de tilred deres heste. Ridebanen har visse 
karaktertræk fælles med bl.a. Trælborg vest for

Kolding, Troldborg Ring ved Vejle Ådal og Smøl Vold nord for 
Flensborg Fjord. Det er alle cirkelformede ringvolde placeret 
nær befærdede færdselsveje.

6. Overdrevsbakker med fredede hulveje
Fra disse bakker er der en flot udsigt over engene ved 
Hagens Møllebæk og ud over Skive Fjord. Bakkerne er 
kronede med gravhøje og furede af gamle, 
fredede hulvejsspor. Tidligere foregik trafikken sydfra til 
Nordsalling ad disse spor. Vadestedet over bækken lå 
dengang lige syd for bakkerne. Gravhøjene, hulvejene og 
skrænterne er flotte overdrev, som græsses af kvier.

7. Frodige enge med sjældne planter
For foden af bakkerne og langs bækken er der 
frodige enge. Her vokser flere sjældne planter, bl.a. fire 
arter af fredede orkidéer – her imellem den meget sjældne 
purpur-gøgeurt. Den må selvfølgelig ikke plukkes.

De lave planter er helt afhængige af, at der bliver græsset. 
Hvis ikke, vil arealet meget hurtigt gro til med høje urter 
og siden pil og birk. Via en låge i hegnet kan man gå ud til 
strandengene ved fjorden. Her vokser planter, der tåler salt-
et fra fjorden, f.eks. engelskgræs og gåse-potentil.

Gøgeurt

Kirsten Lehfeldt og Bjarne Henriksen som Elisabeth og Karl 
Laursen siddende på Taroks yndlingsspot med udsigt over 
Fjorden. Foto: Henrik Petit

Foto: Bent Tilsted/tilsted & co



Tre skuespillere i Taroks gamle fold ved fjorden: Primus Pax, Bjarne 
Henriksen og Henrik Vestergaard. Foto: Henrik Petit.

Baggrundskort copyrigt Geodatastyrelsen

Du står ved et af de røde punkter på kortet – ved 
P-pladsen på Furvej eller ved Tarok Museet/Stald Kima 
stalden.

Hvis du står på P-pladsen og er frisk på en gåtur i 
bakkerne – ikke handicapvenlig – så følg de blå pile på 
stolperne, og du kommer op til Tarok Museet. På ruten, 
markeret med gule pile, vil du opleve sjældne planter og 
overdrevsbakker med fredede hulveje. Turen er på godt 3 
km. Hund i snor tilladt. Det er dog ikke tilladt at medtage 
hunde i folden, når der er græssende dyr.

Eller kør direkte op til Tarok Museet (punkt 1). Der er 
parkeringsmuligheder og borde-bænke i og ved stalden, 
hvor medbragt mad gerne må nydes. Området er rimelig 
handicapvenligt.

VELKOMMEN til Tarok Museet/Stald Kima. 
VELKOMMEN til en oplevelsestur i hovslaget på 
Tarok.

1. Tarok Museet
Tarok Museet er åbent dagligt fra Palmesøndag til 
31. oktober fra kl. 10.00 til 20.00. 
Entré: 30 kr. for voksne, 10 kr for børn 3 - 14 år. 
Betalingsmuligheder: Kontant eller Mobilepay.

Museet er indrettet i den tidligere Stald Kima, kendt langt 
uden for Danmark, inden for travsporten. Det skyldes især 
én hest –  TAROK.  Tarok havde – og har den dag i dag – 
nærmest heltestatus.

Danmarks mest berømte travhest, Tarok, blev født 
8. februar 1972 på Hagenshøj. Hans boks står stadig 
fuldt intakt og indgår i dag som en del af Tarok Museet.

Tarok startede 165 gange og vandt 111 sejre i både ind- 
og udland. I penge blev det til knap 3 millioner kr., som 
var mange penge dengang i 1970’erne.Tarok vandt bl.a. 
Derbyet i 1976 og EM for 5-årige heste i 1977 og har som 
eneste danskejet hest deltageti VM i USA, hvor mere end 
600 danske fans rejste med over Atlanten. Tarok blev nr. 
4 i løbet Prix d’Amerique i Paris, kendt som verdens hård-
este travløb. Tarok ydede nok her sit bedste løb nogen-
sinde. Med sine 111 sejre i karrieren er Tarok Danmarks 
oftest sejrende travhest. 

Som eneste travstald i Danmark har Stald Kima vundet 
det Danske Trav Derby 4 gange. Foruden Tarok er det Vixi 
Bird 1977, Duvil 1981 og Macon 1989. Alle fra egen avl, 
undtagen Vixi Bird.

2. Taroks grav
Tarok døde alt for tidligt den 30. januar 1981 knap  9 år 
gammel. Tarok blev begravet på marken ved gravhøjen. 
Følg stien til gravhøjen, scan koden på skiltet og du vil se 
en scene fra filmen ”Tarok – grib drømmen mens du kan”. 
Her ved gravhøjen er også ejerne af Tarok – Elisabeth og 
Karl Laursens urner nedsat.

3. Taroks fold
Følg vejen til fjorden. Her står en bænk ved folden, hvor 
Tarok løb rundt, og Elisabeth og Karl Laursen så på. Der 
kan eventuelt køres derned i personbil.

4. Gravhøjen Hagenshøj
Du kan nyde udsigten helt ud til fjorden fra gravhøjen 
Hagenshøj. Her fra er der også udsigt til et større antal 
vindmøller. Hvor mange kan du få øje på?


