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I den østlige del 
af bakkerne tager 
hedelandskabet 
over igen for en 
kort bemærkning. 
Foto: Randers 
Kommune.

Øverst i den vestlige del af Assentoft Bakker ligger kirketomten ef-
ter den oprindelige Essenbæk Kirke. Foto: Randers Kommune.

En gammel rævegrav. Foto: Randers Kommune.

Er du svampe-
interesseret, er 
der også noget 

at kigge på i bak-
kerne og skoven. 

Foto: Randers 
Kommune.

Vue fra bakkerne over den tidligere Volk Mølle Kro og fjorddalen. Foto: Randers Kommune.

Hunderose, lyng og ene længst mod vest. Foto: Randers Kommune.
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NATUR

Af  Kim Brandt Thomsen

redaktion@amtsavisen.dk

RANDERS: I begyndelsen af 1960’erne gik 
skolernes sommerudflugt ofte med tog fra 
Strømmen Station til Volk Mølle Station og 
Assentoft Bakker. Turens faglige indhold be-
stod i, at eleverne frit kunne løbe op og ned 
ad bakkerne. De heldige havde en mønt på 
lommen, som kunne omsættes til en ispind 

i kiosken neden for bakkerne. Det var stort 
dengang.

Motocrossløbene på Volkmøllebanen 
trak dog endnu flere til. I juni 1937 arran-
gerede Randers Motor Sport sit første bak-
keløb på banen, og de næste 20 år - kun af-
brudt af krigen - trak de populære løb i tu-
sindvis af motorsportsinteresserede til Volk 
Mølle. I efterkrigsårene var 10.000-20.000 
tilskuere ofte på plads oven for bakkerne, 
når løbene blev kørt St. Bededag.

Bakkeløbene, der blev kørt enkeltvis på 

tid, blev midt i 1950’erne afløst af en mere 
moderne og mere publikumsvenlig udga-
ve, motocross, hvor rytterne i heat dystede 
mod hinanden en håndfuld ad gangen. Da 
Moto Cross des Nations i 1955 blev afvik-
let på Volkmøllebanen med 24 VM-køre-
re, blev løbet overværet af 40.000 tilskuere, 
men også verdensmesterskaberne i 1963, 
1965 og 1966 må have skæppet godt i klub-
kassen, i ishuset og på Volk Mølle Kro. Der 
var gerne op til 20.000 på lægterne.

Volk Mølle og Assentoft Bakker er i dag 

en stille kontrast. Kun den stærke efterårs-
blæst i trækronerne og bladene, der rasler 
mod jorden, forstyrrer lyden af åndedræt-
tet, mens den 40 meter høje skrænt forceres. 
Oven for bakken kan naturturen suppleres 
med et besøg på Essenbæk Kirketomt, in-
den det går østover mellem villakvarteret og 
den skovklædte bakke, stejlt nedad og retur 
ad Volk Møllevej mod vest. God tur.

Du kan finde kort over de to naturområ-
der på www.natur.randers.dk/besoeg-na-
turen/kort-over-naturomraader 

Assentoft Bakker

Assentoft Bakker i efterårspragt. 
Foto: Randers Kommune.


