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UDENFOR

Af Kim Brandt Thomsen

Randers Kommune

SPENTRUP: 40 år før Dalgas og Hede-
selskabet satte sig for at opdyrke he-
den, var digterpræsten i Spentrup, 
Steen Steensen Blicher, foregangs-
mand på området. Allerede sidst i 
1820’erne startede Blicher en skov-
rejsning på præstegårdens lod på he-
den nord for Spentrup. Blichers store 
plantagedrømme mislykkedes dog, 
så ingen af de træer, du møder på din 
vej rundt i Allestrupgård Plantage, 
har rod i digterpræstens tid.

Travetur 

Traveturen starter ved Steen Steen-
sen Blichers plantage. Et stykke inde 
i skoven står der på venstre hånd en 
sten med teksten ”Plantet af Steen St. 
Blicher” (1). Blicher var i en årrække 
præst ved Spentrup og Gassum Sog-

ne og ligger begravet på Spentrup 
Kirkegård. Hans mindestue kan op-
leves i Malvinas Hus (St. St. Blichers 
datter), der ligger ved siden af kirken.

Turen går herefter forbi Allestrup-
gård (2) og slår et knæk hen mod 
Hvidstengruppens nedkastnings-
plads, Mustard Point (3).

Mindestenen over Hvidstengrup-
pens nedkastningsplads (4) ligger 
ud til vejen Hald-Gassum vejen. Det 
samme gør gravhøjen Skaldhøj (5) 
et par kilometer nærmere Gassum. 
Efter Skaldhøj drejes til venstre mod 
Spentrup tilbage til udgangspunktet.

Traveturen kan eventuelt supple-
res med en tur til Spentrup Kirke-
gård og Blichers gravsted og Malvi-
nas Hus i Spentrup - eller man kunne 
lægge vejen omkring Hvidsten, hvor 
mindestenen over Hvidstengruppen 
står og måske slutte af med æggeka-
ge på Hvidsten Kro, der ejes og drives 
af efterkommere efter Marius Fiil fra 
Hvidstengruppen.   

Rundt om Blichers Plantage

Hedemosen øst for Allestrupgård er hegnet inde. Her vokser den kød-
ædende plante soldug på fugtige steder. Foto: Randers Kommune

Digterpræsten Blicher var sidst i 1820’erne pioner med hensyn til skovrejs-
ning, men han havde ikke held med sin plantage på den golde hedejord. Der-
for er ingen af plantagens træer fra Blichers tid. Foto: Randers Kommune

»Plantet af St. Steensen Blicher« står der på stenen, som digterpræsten har plantet i Bli-
chers Plantage nord for Spentrup. Stenen og et par kilometer skovdiger står i dag alene 
tilbage som vidnesbyrd om Blichers plantageplaner. Foto: Randers Kommune

Vandreturen rundt i og omkring Blichers Plantage, Alle-
strupgård Plantage, heden og mosen er på godt 6 km.

Blichers Plantage, Blichers 
Hede, Allestrupgård Plan-
tage, Hvidsten Mose. Kært 
barn har mange navne. Og 
plantagen, heden og mosen 
mellem Spentrup og Dyrby, 
Gassum og Hald byder da 
også på både fantastisk na-
tur og spændende historie. 
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 {Udenfor i Randers 
Amtsavis hver 
uge er skrevet af 
kommunikations-
afdelingen i Randers 
Kommune, som giver gode 
råd om oplevelser i naturen 
i Randers by og opland.

 {Du kan finde flere forslag 
til traveture i  Randers 
Kommune på  www.natur.
randers.dk

.
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Sødskærmen i rabatten ved 
Skaldhøjvej udsender en 
umiskendelig duft af anis. 
Foto: Randers Kommune

Blicher var i en årrække præst ved Spentrup og Gassum sogne og 
ligger begravet på Spentrup Kirkegård. Hans mindestue kan ople-
ves i Malvinas Hus ved siden af kirken. Foto: Randers Kommune

Hvidstengruppens nedkastningsplads, Mustard Point, er markeret med en min-
desten ved Ruhøjvej mellem Hald og Gassum. Foto: Randers Kommune

Det er blot et spørgsmål om tid, før tørvemosset lukker dette 
lille vandhul i Blichers Plantage. Foto: Randers Kommune

Digerne i Blichers Plantage er anlagt i slutnin-
gen af 1820’erne. Foto: Randers Kommune

 {Man må kun opholde 
sig i skoven fra klokken 6 
morgen til solnedgang.

 {Man må ikke gøre 
ophold inden for 150 
meter fra beboelses- og 
driftsbygninger.

 {Man må ikke bevæge sig 
uden for veje og stier.

 {Man må kun cykle på 
veje og grusstier - aldrig i 
skovbunden.

 {Man må kun ride efter 
nærmere aftale med 
ejeren.

 {Man skal holde hunden 
i snor.

 {Man må ikke grave 
planter op eller klippe 
noget af træerne.

 {Man må kun samle de 
svampe, nødder, bær, frø, 
kogler, mos, lav og kviste, 
som man kan nå fra vej og 
sti.

 {Ejeren kan forbyde 
adgang på dage, hvor der 
holdes jagt eller foregår 
intensivt skovarbejde.

.
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ORDENSREGLER 

PRIVATE SKOVE

ÆBLERSELVPLUK
Felippa, Aroma og Gråsten, Holsteiner Cox, Pigeon, Elstar og Ingrid Marie

Pærer Grev Molte, Conference, Concorde
Torsdag åben kl. 15-17 . Lørdag og søndag åben kl. 11-16

LØJSTRUP FRUGTPLANTAGE
www.loejstruphovedgaard.dk

Køb og salg


