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Velkommen til lydvandringen Fortællinger fra Sejerø og 
Nekselø. Rundt på øerne finder du 12 fortælleskulptu-
rer med QR-koder, som alle linker til 3 forskellige lyd-
fortællinger:

• én om et historisk emne
• én om naturen 
• én om folkesagn - for børn

Så smør en god madpakke, tag hæftet her under ar-
men, og begiv dig ud på eventyr i øernes smukke natur, 
hvor du kan høre fortællingerne, dér hvor de fandt sted.

Velkommen
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”En Rejse rundt i Øernes Natur og Historie” er lydvan-
dringen for de voksne. Fortællingerne er fremført af 
øboerne selv, og handler blandt andet om dengang 
sejerøboerne gik over isen, om nationalspisen fulska-
ger, og om væverskolen på Nekselø.

Der er også mulighed for at høre lokale naturguider 
fortælle om dyrelivet, plantelivet og andre naturfæno-
mener. 

Lydvandringen om øernes natur og historie har ingen 
kronologisk rækkefølge. Du planlægger selv den rute, 
som passer til dine interesser.

En Rejse rundt i Øernes Natur og Historie
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På Sporet af Bakkefolket

”På Sporet af Bakkefolket” er lydvandringen for børn. 
Historien er baseret på gamle sagn og myter fra øer-
ne, og handler om søskendeparret Mikkel og Maja, 
som sammen med deres forældre tager over til Seje-
rø for at besøge deres bedstefar i hans sommerhus. 
Her kommer børnene i kontakt med en række myto-
logiske væsener, og de lærer lidt om både Sejerøs og 
Nekseløs natur og historie.

Med hvert kapitel følger en flot tegning illustreret af 
Claus Rye, som kan printes ud og hænges op på væg-
gen. På sporet af Bakkefolket er indtalt af både lokale 
fra Sejerø såvel som amatørskuespillere og professio-
nelle skuespillere.

Børnenes lydvandring har en overordnet rød tråd, som 
du kan se i skemaet på side 8 (markeret med et tal i 
parentes), men kapitlerne kan sagtens høres enkeltvis.
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Fortælleskulpturer på

Sejerø
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Fortælleskulpturer på

Nekselø
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Fortælleskulpturerne En Rejse rundt i Øernes Natur og Historie På Sporet af Bakkefolket

Område Placering Historie Natur For børn

Havnsø Havnsø Havn Intro Intro Rejsen til Sejerø (1)

Sejerø

Havnen Det Sorte Hus på 
Havnen Livet i havet Krabber og klamme 

vandskrøner (2)

Sejerø 
Kulturhus og 
Museum

Anna og Aksels 
Købmandsforretning

Beauty and the beast - 
sommerfugle og 
edderkopper

Hvem er det der tramper? (3)

Kirken Historier fra Sejerø 
Kirke

Foranderligheden i 
naturen Den magiske klokke (4)

Revet
Isvintrene og dengang 
elektriciteten kom til 
øen.

Den forsvundne ø, 
Kollen Kan man gå på vandet? (5)

Kongshøj Svend Tveskægs ting 
og folkesagn Sejerøs særlige fugleliv Kongshøjmanden (6)

Møllebakken Fulskager Flora Når græsstrå synger (7)

Skolen Skolegang før og nu Det er vildt En gave fra Bakkefolket? (8)

Fyret Fyrets historie Padder og Krybdyr Den hemmelige sti (11)

Borrebjerg Borrebjerg - beboelse 
eller offerplads?

Øens skabelse og de 
første mennesker på 
Sejerø

Rejsen hjem (12)

Nekselø
Nekselø Kirke Væverskolen og kirken Fredningen af øen Hvor langt kan du kaste en 

sten? (9)

Sømosen Oldtidskonstruktioner Klokkefrøen Klokkefrøerne (10)
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Praktisk info

• SmartPhone
• QR Scanner
• Høretelefoner (anbefales) 

Lydvandringen kræver at du har en smartphone, og 
at du installerer en QR Scanner, hvis du ikke allerede 
har det. De findes helt gratis i App Store eller Google 
Play. 

Har du ikke en SmartPhone, kan du også høre alle 
lydfortællingerne på Destination Sjællands hjem-
meside (https://destinationsjaelland.dk/inspiration/
kyst-og-naturoplevelser/oer/en-lydvandring-for-bo-
ern-og-voksne-paa-sejeroe-og-nekseloe/).

Huskeliste til turen



10

• Hvis du har glemt dine høretelefoner derhjemme, 
kan du købe et par i Dagli’Brugsen 

• Hvis du ikke selv har medbragt en cykel til øen, kan 
du leje én på Tinggårdsvej 2, tæt på Sejerø Kultur-
hus og Museum.

• Alle skulpturerne er placeret indenfor strandbe-
skyttelseslinjen. Det betyder at fortælleskulpturer-
ne som handler om Revet, Kongshøj og Fyret står 
et stykke væk fra disse steder. 

Sejerø

Nekselø

• Da der ingen købmandsbutik er på øen, 
skal madpakken og høretelefonerne hu-
skes hjemmefra.
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