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Af Kim Brandt Thomsen

Randers Kommune

RANDERS: Randers Fjord kan være svær at få øje på i det flade 
landskab og er ikke altid lige let at komme frem til i terrænet - et 
faktum, som Naturpark Randers Fjord-projektet er i fuld gang 
med at lave om på. Med millionstøtte fra Nordea-fonden etab-

leres formidling, stier, ruter og andre faciliteter langs fjorden, så 
offentligheden kan få mulighed for at opleve det store landskab 
såvel fra land- som fra vandsiden. 

De seks samarbejdspartnere bag Naturpark Randers Fjord 
er Norddjurs og Randers Kommune, Visit Randers, Destination 
Djursland, LAG Randers-Favrskov og LAG Djursland. Samar-
bejdspartnerne har ved egenfinansiering og fælles fundraising 
rejst 2.150.000 kr., så den samlede projektsum med støtten fra 
Nordea-fonden er på 8.405.000 kr. 

Projektet løber over perioden 2013-2015 og er baseret på fri-
villighed og inddragelse af frivillige og lokalbefolkning. Area-
lerne i området er næsten udelukkende privatejede, så den go-
de dialog og samarbejdet med lodsejerne er et vigtigt element 
i projektet.

Her en lille rundtur i ord og billeder fra landet syd for fjor-
den…              

Landet syd for fjorden

Hamlets Grav
I Randers Kommune findes ca. 350 synlige fredede fortidsminder. 
Størstedelen er gravhøje fra bronzealderen. En forgravet bronzeal-
der-gravhøj fire kilometer sydøst for Assentoft skiller sig ud fra de 
fleste; Hamlets Grav ved Ammelhede. Er historien om Kong Amled 
sand, ligger han 
nu næppe be-
gravet i Hamlets 
Grav, idet højen 
anslås at være 
opført ca. 1700 
år før den navn-
kundige konge.
Sandt eller ej, så 
er Hamlets Grav 
som vores andre 
fortidsminder 
med til at stykke 
tusinder af års 
spændende 
historie sam-
men - fra før 
der var skrevne 
kilder til. Som 
fortidsminderne gør flest, ligger Hamlets Grav højt i land-
skabet og med vid udsigt. Ja, bare vejen til Ammelhede 
er en oplevelse i sig selv - og du kan finde masser af lige 
så flotte omveje hjem. Foto: Randers Kommune

Nyd naturen
Hr. og fru Ko nyder det friske forårsgræs neden for 
Volk Mølle Bakker. Foto: Randers Kommune

På sporet
Et spor fører op gennem Volk Mølle Bakker i ret-
ning Assentoft. Foto: Randers Kommune

Volk Mølle
I de gode, gamle dage i begyndelsen af 1960’erne gik skoler-
nes sommerudflugt ofte med tog fra Strømmen Station til 
Volk Mølle Bakker. Turens faglige indhold bestod i, at man 
frit kunne løbe op og ned ad bakkerne. De heldige havde en 
mønt på lommen, som de omsatte til en ispind i kiosken ne-
den for bakkerne. Det var stort. Foto: Randers Kommune

Floes Holdeplads
Idyllisk tager det sig ud ved Floes Holdeplads for en-
den af Sommerlystvej. Foto: Randers Kommune

Overdrevet
Overdrevsbakkerne ved Assentoft var engang skrænter 
mod den gamle fjord, der i stenalderen strakte sig langt ind 
i landet. Fra toppen af skrænterne er der vid udsigt over 
mod Dronningborg og Tjærby. Foto: Randers Kommune

Kirketomten
Hvor villakvarterer i Assentoft i dag dominerer billedet langs 
Essenbækvej, lå Essenbæk Kirke frem til 1865. En portal fra 
den sene middelalder og en kvart kilometer stendige er eneste 
vidnesbyrd. Åbn lågen, gå en tur rundt og nyd stilheden og det 
flotte vue over fjordlandskabet. Foto: Randers Kommune

Klostret
Ved engene neden for Assentoft lå engang et Benediktinerkloster, 
Essenbæk Kloster. Det lå formentlig først i Randers, men blev 
flyttet ud omkring Klostergårde omkring 1180. Ved gaver og te-
stamenter fik klostret efterhånden et stort jordegods med kirker 
og fiskegårde. Sidste abbed på stedet var Jens Thomsen, som i 
1516 købte klostret fri for borgeleje af kong Christian 2. Den købte 
frihed varede dog kort, for efter reformationen blev klostret lagt 
under kronen og Dronningborg Len. Udgravninger i 1899 viste, at 
klostret var et firefløjet kompleks med kirke i sydfløjen. Hvornår 
klostret blev brudt ned, vides ikke. Foto: Randers Kommune
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RANDERS: Turen starter på 
hjørnet af Volk Møllevej og 
Essenbækvej. Herfra er der 
en smuk udsigt over Volk 
Mølle Bakker. Herfra ad Es-
senbækvej og Skovvangsvej 
mod øst til Gammel Lan-
devej, hvor man cykler højt 
over Randers Fjord-området 
og kan nyde udsigten over 
fjordlandskabet.

Ved sømærket drejes der 
mod Uggelhuse. Hold en 
kort pause og nyd stemnin-

gen i byen, inden turen går 
tilbage mod Assentoft med 
den nedlagte Grenaabane 
på højre side og den gam-
le kystskrænt på venstre - 
hist og her med overdrevs-
bevoksning bevaret, her og 
der enebærbuske, lyng og 
spredte løvtræer. Forbi Volk 
Mølle inden rundturen slut-
ter med en stejl opstigning 
til udgangspunktet på Es-
senbækvej.

 Turen er på 9,5 kilometer 
og er anbefalet af Niels Chri-
stian Laustsen, formand for 
Assentoft Cykelmotion.

Tag på cykeltur i 
smuk natur

Forår i luften
Forår i luften over bådhavnen i Uggel-
huse. Foto: Randers Kommune

Sømærket
Der er vid udsigt over Grund Fjord og Randers Fjord fra Sø-
mærket oven for Uggelhuse. Foto: Randers Kommune

Landevejen
I mere end 500 år har der været vej fra Randers til Grenaa. En del af den gamle landevej eksisterer stadig mellem Drastrup og Lang-
kastrup. Bønderne, som boede langs vejen, havde dengang pligt til at holde vejen ved lige, men det var naturligt nok ikke det ar-
bejde, de prioriterede højest. Som landevejsfarende måtte man som regel nøjes med den vej, som vognhjulene sled i jorden.  

Kørslen på de ujævne og hullede veje var ikke bare besværlig men også farlig. Så inden man begav sig på rej-
se, ofrede man lidt til St. Gertrud, de vejfarendes skytshelgen. Foto: Randers Kommune

Det er formanden for Assentoft Cykelmotion, Niels Christian 
Laustsen, der har anbefalet den tur, som vises på kortet.


