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Hvor Kåtbækken løber under banen, danner den både skel i landskabet 
og kommune- og regionsgrænse. Foto: Randers Kommune

På sPoret af jernbanen mariager-viborg
Heste hygger sig ved Handestvej. Foto: Randers Kommune

Traveturen Fårup, Nørbæk, Handestvej, 
Fårup er knap 6 kilometer lang.

ningen at foretrække lidt endnu. 
Dæmningen er på en strækning 
groet til i træer og krat. Der er dog 
lys for enden af  tunnelen. 

Efter endnu et kreaturhegn er 
der nu en rimelig grusvej, som føl-
ges til venstre sydpå ca. 100 meter, 
inden der drejes til højre ad et par 
hjulspor. Efter 100 meter ad hjul-
sporet drejes atter til venstre - ad 
en gammel markvej.

Fortsæt, til vejen deler sig. Går 
man til højre her, er man hurtigt 
oppe i Rejstrup by. 

Vejen til venstre går ned til et 
rødt hus, hvor man svinger til ven-
stre og kommer på ”forten”, hvor 
diger på begge sider sikrede, at kre-
aturerne holdt kursen, når byhyr-
den i gamle dage drev frem og til-
bage mellem gården og engen. 

Man ender igen ved banedæm-
ningen og kan nu vælge, om man 
vil tilbage ad den vej, man kom fra, 
gå via Nørbæk tilbage til Fårup 
ad asfaltvejen eller i Nørbæk tage 
Handestvejen.

Traveturen Fårup, Nørbæk, 

Handestvej, Fårup er knap 6 kilo-
meter lang.

Vælger man den sidste løsning, 
går man i Nørbæk ad Fårupvej 
og Hviddingvej, drejer til højre ad 
Smallegade og krydser Skovager-
vej til Handestvej.

Handestvej bliver snart til en 
grusvej. Fortsæt ligeud og gå over 
betonbroen, der krydser Skal Å. 
Omkring 100 meter efter broen, 
umiddelbart efter gasstationen, 
drejes til højre ad en markvej, der 
løber parallelt med banen. Snart 
passerer Fårbækken, der ikke bare 
danner naturligt skel i landskabet, 
men også skel mellem Mariager-
fjord og Randers Kommuner og Re-
gion Midt- og Nordjylland.

Fortsæt hen til jernbaneviaduk-
ten og under den. Gå lige ud ad El-
mevej for at komme tilbage til ud-
gangspunktet, kroen og den gamle 
station.

 [ Du kan finde flere trave- og 
vandreture i Randers Kommune på 
www.natur.randers.dk  
         

Traveturene på sporet af HFVJ-banen har en længde fra 
6,5 til 11,5 kilometer, alt efter hvilken rute man vælger.
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Festlig aften med lækker mad 
og god musik
Det bliver uden tvivl to forrygende aftener, når det danske 
hitband Tørfi sk gæster Romalt Kultur- & Forsamlingshus. Vi starter aftenen med at 
nyde en dejlig 3 retters menu inkl. et glas vin eller en Irish Coffee i pausen. 
Derefter tager Tørfi sk over og giver dig mulighed for at høre de gode klassikere. 
Bandet BeatRepeat runder aftenen af og giver mulighed for en svingom. 
Få en hyggelig aften med venner, familie og naboer.

Det populære band Tørfi sk har sine fødder solidt placeret i det danske muld - 
nærmer bestemt Thyborøn i Vestjylland. Og det har siden 1981 forkælet de 
danske musikhjerter med hits som Lugter lidt af Fisk, Tørfi sk og VLTJ.

Prisen pr. person inkl:. 3 retters middag, et glas vin til maden eller en Irish Coffee i 
pausen, musik v/Tørfi sk ad 2 omgange.
Køber du mere end 1 billet i én ordre, kommer I naturligvis til at sidde sammen. 
Men køber du billetter af fl ere omgange, skal du kontakte Romalt Kultur- og 
Forsamlingshus, Kai Fraun tlf. 86434013 for at sikre, at I kommer til at sidde 
sammen under spisningen og til koncerten

Tid og sted, vælg mellem: Fredag den 6. marts 2015, kl. 18:00-23.00 
eller lørdag den 7. marts 2015, kl. 18:00-01.30. Arrangementet fi nder sted i Romalt 
Kultur- & Forsamlingshus, Romalt Boulevard 28, 8960 Randers SØ. 

Pris fredag 325,-
Pris lørdag 425,- inkl. musik og dans indtil kl. 01:30
Se mere på www.klubranders.dk

 Se mere på klubranders.dk

Kære læser,
I Klub Randers elsker vi oplevelser 
- og vi deler dem gerne. Derfor kan 
alle købe vores tilbud! Det kræver 
hverken medlemskab af klubben eller 
abonnement på avisen. På www.
klubranders.dk kan du se alle vores 
tilbud, som enten har helt unikt 
indhold eller kan købes til særpris
Chefredaktør Axel Præstmark

VÆLG MELLEM 
FREDAG ELLER 

LØRDAG!

Koncert med Tørfi sk
Inkl. 3 retters middag

f

Af Kim Brandt Thomsen
Randers Kommune

RandeRs: I 1925 blev der anlagt 
en privatbane fra Mariager via Få-
rup til Viborg. Sporene krydsede 
den allerede eksisterende længde-
bane, og da banerne havde fælles 
station i Fårup, blev byen et jernba-
neknudepunkt med gæstgivergård, 
købmænd, brugs, bager, manufak-
turforretning, læge og dyrlæge. Der 
blev sat fart i byen, som hen ad ve-
jen også fik en del industri. Du kan 
finde sporet efter banen flere steder 
omkring Fårup.

Forslag til traveture ved Fårup
Begynd turen ved kroen i Fårup. 
Gå ad Jernbanegade hen mod bro-

en over banen og forbi Fårup Be-
tonindustri. Følg hovedbanelinjen. 
Ved broen fortsættes ligeud ad Eng-
vejen.

Når Engvejen slutter efter sidste 
hus på venstre hånd, kommer man 
ind på en mark, hvor man ikke kan 
undgå at se resterne af  den gamle 
jernbanedæmning. Følg de to hjul-
spor langs dæmningen. Her bliver 
man ledt op på selve dæmningen 
af  et kørespor.

Fra dæmningen er der udsigt til 
et par tørvegrave. De to huller på 
sydsiden er starten på Bjerregrav 
Mose.

En betonbro leder den heden-
gangne jernbane over Skals Å, her-
efter kommer et par forhindringer, 
et par kreaturindhegninger, som 
skal overstiges, hvorefter dæmnin-
gen holder op. Tag bestik af  den 
fjerneste side af  indhegningen. 
Dæmningen fortsætter igen ved 
træerne i det sydøstligste hjørne - 
bare følg kreaturstierne.

Efter endnu et hegn er kreatur-
stierne på marken nord for dæm-

På sPoret af jernbanen mariager-viborg

Tid til pause? Så er der borde, 
bænke og pontonbro ved søen 

mellem Fårup og Nørbæk. 
Foto: Randers Kommune

Udenfor. Forslag til en travetur 
omkring Fårup ad den gamle jernbane 
mellem Mariager og Viborg.




