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De lokale hemmeligheder
- gemte, glemte og oversete attraktioner
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Lysets Land har mange smukke
og spændende steder at besøge.
Der er overraskende traditioner
og interessante ting, som kan
opleves, når blot man er opmærksom på, at de findes.

Som gæst i et område kan der
gå lang tid, før man finder disse
ting og steder. Måske oplever
man dem slet ikke, fordi man
overser dem.

Tag på jagt efter de lokale hemmeligheder, de gemte, glemte
og oversete attraktioner.

Det kræver kun en smule hjælp
og en håndsrækning fra de, som
kender området - de lokale.
Den håndsrækning får du her.
Her deler lokalkendte deres
viden om de hjørner af Lysets
Land, som ellers ligger gemt,
glemt og overset.

Det, du får i denne folder, er
ikke de steder, som normalt
fremhæves som turistmagneter,
men de ting og steder, man som
gæst ofte overser.
God fornøjelse.

Serien “Find de lokale hemmeligheder” består også af 10 forskellige foldere,
som kan fås på et af de lokale turistbureauer i Frederikshavn kommune.
Desuden kan de downloades på www.lokalehemmeligheder.dk
© Ravnild og Derry
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Frederikshavn turistbureau tlf. +45 98 42 32 66
Skagen turistbureau tlf. +45 98 44 13 77
Sæby turistbureau tlf. +45 98 46 12 44
Aalbæk turistbureau tlf. +45 98 48 86 55
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Bannerslund hundeskov
- med hund i naturen
Strandbyvej, 9970 Strandby, overfor herregården Bannerslund
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Vil man lufte hunden i naturen, skal den være i snor. Det er sund
fornuft og det siger Naturbeskyttelsesloven også. Men der er
enkelte undtagelser fra denne lov.

I de danske statsskove er der mere end 130 hundeskove, hvor man
må lade sin hund være løs. Men selv om det er en hundeskov, skal
man naturligvis have hunden under fuld kontrol.
Bannerslund hundeskov er et mindre, indhegnet skovområde
med en meget varieret plante- og træbeplantning og med et
begrænset dyreliv.
Hundeskoven ligger som nabo til Bannerslund herregård.

Ved parkeringspladsen er der et overdækket madpakkehus, hvor
frokosten kan indtages.
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Læs mere www.hundeskovene.dk eller
www.skovognatur.dk

© Ravnild og Derry
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Blakshøj
- Danmarks største og smukkeste jættestue
Blakshøjgårdvej, Gærum, 10 km sydvest for 9900 Frederikshavn
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Ved Blakshøjgård ligger en af Danmarks største og smukkeste
jættestuer. Gravkammeret er 4,5 m højt. Indvendigt er
oldtidsmindemærket 2,2 m bredt, 8 m langt og 1,75 m høj.
Væggene er opbygget af 15 store sten, som bærer fem kolossale
dæksten.
Jættestuen er Vendsyssels eneste bevarede og er fra den yngre
stenalder, dvs. ca. 4000 år f.Kr.

Jættestuen er offentlig tilgængelig. Hvis man under sig selv
oplevelsen ved at besøge stuen, er det en god ide (nødvendigt) at
medbringe lygte.

© Ravnild og Derry
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Degnehøjene
- oldtidshøje reddet fra plovskæret
Parkering ved gården ”Højen”
Sdr. Kirkevej 68, Præstbro, 9330 Dronninglund
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Oldtidshøjene ”Degnehøjene” ligger imponerende højt i et
landskab af speciel karakter. De to høje var i 1877 i fare for at
blive ødelagt af en bonde, som ville pløje dem i marken.
En godsejer i området købte og fredlyste de to høje og hans
redningsaktion gør, at man i dag kan se hele området fra dette
historiske udsigtspunkt.

Udsigten fra toppen af Degnehøjene er uforlignelig. Især udsigten
ud over Kattegat og til Læsø kan gøre én åndeløs.

Degnehøjene ligger på privat grund, men er fredet område og
ejerne er glade for besøg på højene. Parker ved gården, gå forbi
lade og gylletank, drej til venste ind i skoven og gå op ad bakken.
Herfra ses højene.
Her er placeret bænkeborde og et informationsskilt med højenes
historie.

© Ravnild og Derry
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Dybvad Søpark
- 6 m høj krukke
Ved Anlægsvej 36 (her viser skilt mod parken), 9352 Dybvad
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Søparken i Dybvad er et stille og smukt område. Parken er
etableret omkring en sø, en tidligere mergelgrav og er nu et
rekreativt naturområde, de lokale sætter stor pris på.

Det mest iøjnefaldende element i parken er nok den 6 m høje
lerskulptur ”Krukken”, som er placeret ved søbredden. Krukken er
udført af kunstneren Jørgen Carlo Larsen.

Der er anlagt sti, så man kan gå hele vejen om hele søen. I søen er
der gode fiskepladser.

© Ravnild og Derry
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Helligkilden
- gav byen Understed dens navn
Ca. 100 m nord for Understed kirke, Understedvej 68, 9300 Sæby
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Sagnet fortæller, at en blind dreng faldt i kilden, men ved vandets
helbredende virkning fik han synet igen. Heraf kom navnet
Underets Sted = Understed.

De gamle mente, at kilden havde en særlig helbredende virkning,
når man besøgte kilden Sct. Hans aften og det siges, at kilden blev
flittigt brugt helt op til 1870erne.

Kilden munder ud på en mark ved gården ”Kiis”, hvor der er
sat en sten for at markere, hvor kilden er. Desuden er der ved
kildeudløbet sat nogle sten med en stor tværliggende sten øverst.
Stensætningen ses ca. midt på en skrænt, som ligger parallelt med
vejen. Den kan være svær at finde pga. højt græs.
Inde i Understed Kirke i alterbordets sydside findes et fodaftryk af
drengen, som fik sit syn igen efter at være faldet i Helligkilden.

I våbenhuset ligger vejrstenen. Omkring 12 timer før det bliver
regnvejr bliver stenen fugtig. Siges det. Jo, Understed er i sandhed
et forunderligt sted.

© Ravnild og Derry
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Kanotur på Voer Å
- fred og idyl til overflod
Voer Å udmunder i Voerså 16 km syd for 9300 Sæby
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I den sydlige del af Frederikshavn Kommune er der mulighed for
kanosejlads på Voer å. Åen er sejlbar fra Skæve Bro i vest til
Voerså i øst, en strækning på 22 km.

Langs med åen er der seks ophalingspladser med borde og bænke.
Flere af ophalingspladserne har også muldtoiletter og shelters. På
Trehjørnet i Præstbro er der desuden en bålhytte.

En kanotur på Voer Å er total afstresning, idet man oplever
naturens fred og ro og hurtigt glemmer tid og sted, når man
sejler af sted. Her opleves fiskehejren, som fisker fra bredden.
Mudderklirren har ynglepladser på disse kanter og bjergvipstjerten
yngler på den del af ruten, der går gennem Rugtved Skov. Denne
del af åen bliver populært kaldet ”Vendsyssels Amazone”, da
grenene fra træerne hænger ud over åen og danner tunneller. En
meget smuk og stille oplevelse.
Der er flere kanoudlejere ved Voer Å.

© Ravnild og Derry
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Kigud
- se hele Østvendsyssel
Indkørsel ved gården Østermark, Brønderslevvej 92, Gærum
9900 Frederikshavn
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Ubemærket ligger Kigud i det østvendsysselske landskab.

Kigud er egnens højeste punkt. Herfra er der en enestående
udsigt. Øverst på den 121 m høje bakketop ligger en gravhøj fra
oldtiden. Den er 20 m i diameter og 2,7 m høj.
På denne top kan man virkelig fornemme landskabets specielle
karakter og den høje himmel, vendsyssel er kendt for. Den høje
himmel, som alle lokale priser og siger, de ikke kan leve uden.
En tur op på Kigud er en oplevelse, man skal unde sig selv.

Kørselsvejledning: Kør fra Frederikshavn mod Gærum ad
Brønderslevvej, drej til højre ved nr. 92 (Østermark), drej igen til
højre umiddelbart efter cykelstien. Kør op ad den smalle vej og
parker øverst på bakken. Kigud ligger på den lille høj til højre for
bygningen og masterne på toppen.

© Ravnild og Derry
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Lerbæks Spøgelse
- Den hvide Dame på herregården
Skagensvej 195, 9900 Frederikshavn
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Lerbæk er en lille herregård opført i sidste halvdel af 1600-tallet.
Hovedbygning er vind og skæv, virker meget autentisk og meget
charmerende. Hovedbygningen er fredet.

Gårdspladsen er lagt i ”hove” og firkanterne bliver større og
større, jo tættere på hovedbygningens trappe, man kommer. Her
stod man i rangorden, når der var mønstring og herremanden stod
på trappen for at tage sine fæstebønder i øjesyn inden dagens
arbejde. De, der var lidt højere på strå, end de andre stod tættere
på herremanden og havde en større firkant at brede sig på.
Lerbæk har en smuk, lille park. Her er der et lindelysthus. En bæk
løber gennem parken og en smal træbro går over den. Her går
Lerbæks spøgelse, ”Den hvide Dame”, igen. Det var nemlig her,
hun faldt i vandet og druknede på sin brudenat, fordi hestene løb
løbsk. Hun har aldrig siden fundet fred.
Men det er ikke det eneste spøgeri Lerbæk lægger rammer til.
Også indendørs kan man opleve mærkelige ting. Lige pludselig
kommer der kølige pust og ingen kan forstå, hvor de kommer fra.
Sætter man en kop på hjørnet af et bord, kan man finde den i et
andet, tøj falder af bøjler og puder flyttes rundt. Ingen har endnu
fundet en forklaring på de underlige hændelser.

På Lerbæk er der i dag ridecenter, fiskeri og golfbane. Park og skov
er åben for offentligheden.

© Ravnild og Derry
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Mariendals Hede
- lille, smuk og overset
Mariendalsvej, ved Voerså 16 km syd for 9300 Sæby
Indgang overfor Mariendalsvej 7
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Mariendals Hede er en lille hede, som ligger gemt mellem mose og
landbrugsjord langt fra alfarvej.
Hederne er en karakteristisk naturtype i Jylland og denne lille
hede har også de dominerende planter, som er så karakteristiske
for en hede: Stedsegrøn hedelyng, revling og dværgbuske.

En hede er et stykke menneskeskabt natur. Den opstår på steder,
hvor udpining, afbrænding, gravning af tørv og afgræsning er
foregået og hvor man dermed har forhindret landskabet i at
springe i skov.

Det giver er et lysåbent landskab med et vidt udsyn på
hedearealet. Den lave plantevækst gør landskabsformerne synlige
og tydelige. Det rummer en værdi og skaber rammer for en
naturoplevlelse, man ikke finder i en skov.
Mariendals Hede er et anderledes picnic-sted, hvor man kan nyde
årstidernes skiftende farvespil

© Ravnild og Derry
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Nygaards Mølle
- miljørigtig energi på gammeldags maner
Dvergetvedvej 592, Kvissel, 9900 Frederikshavn
Parkering på Møllens gæsteparkering
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Nygaards Mølle er en gammel kornmølle fra 1925. Tidligere var der
to store vandhjul, henholdsvis til kornmaling, bageri, smedje og
stampeværk.

Omkring 1900 blev vandhjulene udskiftet med en vandturbine med
større effektivitet. Møllen kunne derefter forsyne Kvissel by og
omliggende gårde med jævnstrøm. I dag producerer møllen strøm
til opvarmning og eget el-forbrug. Den overskydende strøm leveres
til ENV.
Der går mange historier om de møllere og svende, som har været
på Nygaards Mølle.

F.eks historien om den gamle møller, som hver nytårsnat sendte sin
nytårshilsen til alle sine kunder ved at blinke tre gange med byens
lys.
Eller historien om møllersvenden, som gerne ville til dans på
Kvissel kro. Han blev nægtet adgang og blev så rasende, at han
gik ned til møllen og afbrød strømmen. Det varede ikke længe før,
kroejeren ændrede holdning. Han hentede møllersvenden, der fik
sin dans - imod at kroen fik sit lys igen.

Baren i kælderen hedder ”Kværnen”. Her står en model af møllen,
som den så ud, da der blev malet korn på møllen. Den er bygget af
den nuværende ejers far, da han var 90 år.
I 1984 blev der opført en ørredtrappe i natursten. Trappen sikrer
fiskenes op-og nedgang. Ligeledes er der et såkaldt ålepas, der
sikrer glasålenes opgang.
Møllen drives i dag som selskabslokaler

© Ravnild og Derry
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Råbjerg Kirke
- den kullede kirke midt i et øde klitlandskab
Råbjergvej 246, Råbjerg, 9982 Aalbæk
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Den kullede Råbjerg Kirke fra 12-1300tallet er bygget af
munkesten på et fundament af rå kampesten. En kullet kirke er en
kirke uden tårn.
I 1652 fik kirken våbenhus på sydsiden - senere flyttet til
vestgavlen på grund af sandflugt og senest til nordsiden.

I våbenhuset er en mindeplade over Martha Olesen fra Råbjerg,
norsk gift i USA. Ved parrets død i 1925 skænkedes 5.000 dollars til
en restaurering af kirken.
Altertavlen fra 1897 er malet af Niels Anker Lund og viser en
knælende mand, der rækker sine foldede hænder op mod Jesus.

Kirken har sin egen helgen, Sct. Rochus afbildet øverst til højre på
skabsaltertavlen på kirkens nordvæg. Sct. Rochus var værgehelgen
for fangne og pestsyge. Og i relikviegemmet findes bensplinter fra
Sct. Rochus!
I stedet for et tårn har kirken en rød træklokkestabel.
Klokkehuset, som er en tro kopi af det gamle, er udført af Aalbæk
Skibsbyggeri. På kirkeklokken, som er en af landets ældste, anes
et lille latinsk kors og indskriften ”Alfa” og ”Omega”, som betyder
”Kristus er begyndelsen og enden”.
Den lille romantiske kirke er populær som bryllupskirke.
Kirken er åben i sommerperioden - uden for sæsonen kan besøg
aftales med kirketjeneren.

© Ravnild og Derry
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Råbjerg Kirkegård
- den lille kirkegård med de store personligheder
Råbjergvej 246, Råbjerg, 9982 Aalbæk
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Råbjerg Kirkegård er en ”naturkirkegård”, hvor de enkelte
gravsteder ikke er indhegnet, men er ét med den natur, de afdøde
har været tilknyttet. En gåtur på kirkegården er en oplevelse, for
her vælder historierne ud fra gravstenene.
På kirkegården er flere kendte personligheder begravet, alle med
hver sin tilknytning og kærlighed til området.

Andreas Peter Gaardboe (1825-1895) forfatter og ”løbedegn”. Om
vinteren lærte han de lokale bønder og fiskere at læse. Han var
autodidakt, men vidensmæssigt jævnbyrdig med datidens lærde.
En stor del af Vendsyssels historie og topografi bygger på hans
optegnelser.

Aksel Schiøtz (1906-1975) ”Danmarks nationalsanger”. Tilnavnet
fik han under den tyske besættelse af Danmark 1940-45, hvor han
gennemførte koncertturnéer udelukkende med danske sange, der
begejstrede folk. En lammelse stoppede hans karriere. Gennem
ihærdig træning lærte han at synge igen, mens han gik frem og
tilbage på stranden ved Skiveren. Han er efter eget ønske begravet
på Råbjerg Kirkegård. ”Det skylder jeg det sted, der gav mig fred og
gav mig min stemme tilbage”, som han udtrykte det.

Astrid (Biddy) Heilmann (1895-1982) ”Fruen ved havet”, som hun
yndede at kalde sig selv. Hun flyttede i 1930 til Skagen og blev meget
begejstret for naturen og befolkningen. Længe før sin død nedskrev
hun sin gravskrift og fandt en natursten til sin grav, hvor der skulle
stå: ”Her vil jeg hvile under Råbjerg Mile og ligge og smile”. Hver
juleaften befandt hun sig på milen, helt alene med en stol og et
levende lys -hvis ikke vejret forhindrede hende i at komme derud.
Ole Lippmann (1916-2002) en af besættelsestidens hovedpersoner.
Ved den tyske besættelse af Danmark i 1940 kom Ole Lippmann gradvis ind i illegalt arbejde, måtte i juli 1944 flygte via Sverige til England, hvor han blev indrulleret i SOEs danske sektion. Ole Lippmann
blev faldskærmschef i Danmark indtil befrielsen i 1945. Lippmann
blev så knyttet til egnen, at han valgte at blive begravet på Råbjerg
Kirkegård.

© Ravnild og Derry
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Råbjerg Stene
- et månelandskab på Jorden
3 km syd for Kandestederne
Parker ved Råbjerg Kirke, Råbjergvej 246, 9982 Aalbæk
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Tag tid til at besøge Råbjerg Stene, et enestående naturfænomen,
hvis lige ikke findes andre steder i Danmark.
En særpræget livløs stenslette ligger helt umotiveret midt i
klitlandskabet. Herfra begyndte Råbjerg Mile sin vandring for over
300 år siden. I det tidsrum er sandet hvirvlet, hoppet og føget fra
Skagerrak mod Kattegat.
Det ca. 5 km lange spor efter milen er noget af den mest
særprægede natur i Danmark med lave, fugtige sandflader med
talrige temporære ferskvandssøer og moser med meget speciel og
unik plante- og dyreliv.
Men helt enestående er stensletten, opstået fordi kun det fine
sand flyttes med vinden, mens de smukke vindslebne sten er for
tunge og ligger tilbage på sletten.
Man kan komme til Råbjerg Stene via en afmærket gangsti, der
udgår bag Råbjerg Kirke.

© Ravnild og Derry
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Simons Raalling
- et ”bette” stuehus
Engvej 4, 9982 Aalbæk
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”Raaling” er gammelt vendsysselsk og betyder ”et lille stuehus”,
altså den del af bygningen, der indeholdt beboelse.
Simons Raalling blev bygget ca. 1780 som stuehus til en
bondegård.

Stedet er blevet et lille hjemstavnsmuseum for Raabjerg sogn.
Huset er fuldt møbleret med datidens bohave og er indbegrebet af
rustik hygge og stråtækt idyl.
Et godt sted at besøge, hvis man er interesseret i at se, hvordan
en helt almindelig fisker- og landbofamilie levede dengang.
Der er åbent for besøgende fra maj til oktober (uge 42), og det
lille museum passes af frivillig arbejdskraft.

© Ravnild og Derry
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Stenstuen
- utrolig velbevaret langdysse
Kragkærvej ved gården Bovet, Gærum, 9900 Frederikshavn
Parker i vejsiden
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Ved gården Bovet ligger den 68 m lange, velbevarede langdysse
Stenstuen. Den er omgivet af hele 57 store randsten.
Man regner med, at stendyssen er fra bondestenalderens sidste
tid - omkring 4000 år f.Kr. Denne periode kaldes også dyssetid
og i Gærum sogn ligger hele tre pragtfulde langdysser, hvoraf
Stenstuen er en.

Hvis man går en tur rundt om langdyssen eller hen ad toppen,
så fornemmer man, hvilket stort bygningsværk dette er og hvor
meget bondestenalderens folk har skullet investere i at bygge
Stenstuen.
Der findes informationstavle på stedet.

© Ravnild og Derry
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Tingstedet
- en stencirkel fra oldtiden
Mellem 9900 Frederikshavn og Gærum
Kør ad Brønderslevvej, drev til højre ad Lindetvej, drej til højre
ad Guldbækskærvej, følg herefter skiltene
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Godt gemt inde i en gammel skov på Gærum Hede ligger
Tingstedet. Tingstedet er en 10 meter stor stenkreds, som består
af 11 store sten omkring en flad sten i midten.

Stenkredsen er et begravelsessted fra oldtiden. Der er kun bevaret
få i Danmark og de, der er tilbage, ligger ofte i gamle skove.
Tingstedet er ikke udgravet, så det kan ikke med sikkerhed siges,
hvad der ligger gemt. Men i andre stenkredse, har man fundet en
eller flere brandgrave. Efter al sansynlighed finder man også det
her.
Efter sigende skulle her også være holdt ting vedrørende de 11
gårde, som ligger her på Gærum Hede.

Det er svært at sætte alder på Tingstedet, da denne type grave
sjældent indeholder materiale, som kan aldersbestemmes. Det
tyder på, at stensætningen stammer fra en tid, hvor ligbrænding
var almindelig, fra yngre bronzealder og resten af oldtiden.
Men uanset alderen, så har dette sted en stemning og ligger i så
smukt et område, at det er et besøg værd.
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Tolshave Mose
- rimmer og dopper
Parker ved p-plads for enden af Rendborgvej
Ca. 10 km nord for 9900 Frederikshavn
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Godt gemt mellem hav og hede omkring Jerup ligger Tolshave
Mose. Her ses Danmarks største areal med landskabstypen rimmer
og dopper. Rimmer og dopper er de revlestrukturer, som er bevaret
fra den tid, hvor området var havbund. Revlerne kaldes rimmer og
fordybningerne mellem rimmerne kaldes dopper.
Udviklingen af rimme-doppe landskabet startede i stenalderen,
hvor store dele af Vendsyssel dækket af havet. Rimmerne
dannedes efterhånden, som landet langsomt hævede sig og havet
trak sig tilbage. Tidligere var dopperne smalle strandsøer eller små
bække mellem rimmerne.
Midt i mosen står et fugletårn med en god udsigt over området.
For at finde tårnet skal man parkere på p-pladsen for enden af
Rendborgvej. Herfra er der ca. 1 km gang ud til tårnet.

Området er godt for småfugle og rovfugle. De ses let på vejen til
og fra fugletårnet.

Tolshave Mose er fredet. Den er kendt for at huse den sjældne og
EU beskyttede sommerfugl Hedepletvinge.
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Volstrup Kirke
- og den sidste huleboer i Vendsyssel
Fredborgvej 2, 9300 Sæby
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På en lille bakke ud mod Sæby Å ligger Volstrup Kirke. Den er
en typisk herregårdskirke, som helt op til vore dage har tilhørt
Sæbygård Slot.

Kirken, der er opført i 1200tallet, er uden tårn. Den fik sit
nuværende udseende med de karakteristiske, smukt svungne
barokkamme i 1700tallet. På gavlene finder man også Arenfeldtslægtensvåben. Arenfeldt-slægten boede dengang på Sæbygård
Slot.

En af de sidste huleboere i Vendsyssel blev i folkemunde kaldt
Søren Rynke. Han var en lidt sær og farvestrålende personlighed.

Forfatteren Johan Skjoldborg fik et varmt venskab med Søren
Rynke, og da Søren skulle dø, var hans sidste bekymring, at han
ikke kunne få sagt tak til Skjoldborg. Han var den eneste ven,
jeg har haft på jorden, og den eneste, der har forstået mig. Hils
ham. Det var den gamle huleboers sidste ord, før han lukkede sine
øjne og døde. Men Johan Skjoldborg glemte ikke sin gamle ven fra
Jyske Ås.
Den 23. april 1927 satte han en sten på graven på Volstrup
kirkegård, hvorpå der står “Søren Rynke. Så tæt vi sad hinanden
nær, hvor færdes nu din lyse ånd, din skygge er kun her. Din ven
rejste denne sten.”

På kirkegården ses også et ejendommeligt, ottekantet gravkapel i
engelskpræget nygotik fra 1868. Preben Krag Juel Wind Arenfeldt,
som blev kaldt ”den gale Baron”, lod mausolæet opføre til sig og
sin hustru.
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Læs mere på http://saltlandet-saeby.dk/volstrup
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Åsted ådal
- fredet og beskyttet af de lokale ejere
Åsted, ca. 10 km vest for 9900 Frederikshavn
P-plads ved rasteplads på Favrholtvej ved Ravnshøj
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Åsted ådal er et fredet område, der på forunderlig vis har undgået
vores tids landskabsforandrende aktivitet. Lodsejere har f.eks. på
eget initiativ og uden erstatning selv fredet området og undladt
hugst i skoven. Åen, som løber gennem dalen har ikke ændret
forløb siden 1800tallet.
Landskabet er kløftet af erosionsdale, som det er typisk for denne
del af Nordjylland og har både eng, hede, skov, væld, overdrev,
mose, sumpkilder, bække og åen.
Ådalen er bemærkelsesværdig uberørt. Bl.a. er der et område
med totalt urørt skov, hvor man efter nogle år kan se, hvordan en
moderne urskov udvikler sig.

I Åsted ådal findes planter med eksotiske og sjove navne som
Lodden Dueurt, Milturt, Nellikerod, Trækævle og Vokshat. Planter,
som for den plantekyndige viser, at dette er et helt specielt
område og for os andre ”bare” planter, vi kan nyde synet af.
I ådalen ses også de særprægede Top-star-tuer, som er planter,
som gror i tuer, der bliver meterhøje. Om vinteren ligner de
hårtoppe af underjordiske væsner.

Gennem ådalen er der afmærkede gangstier, som leder gennem de
forskellige naturtyper, ådalen kan byde på og rastepladser, hvor
madpakken kan nydes.
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