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udenfor
Kim Brandt thomsen  
Randers Kommune

randers: Start vandreturen 
ved pumpestationen med 
fugletårnet i Øster Tørslev 
Kær eller fra Bavnevej i Tve-
de. Foran ligger henholdsvis 
7,5 eller 10 kilometer rund-
tur gennem Hungstrup Skov 

og rundt om Tvede Ådal - ad 
faste veje på Gjessinggaards 
jorder.

Historien og forhistorien
Hungstrup Skov er udpeget 
som "kulturmiljø fra forhi-
storisk tid". Området har en 
stor koncentration af gravhø-
je og bopladser. Bopladserne 
er fra sten-, bronze- og jern-
alderen, mens størrelsen på 

flere af højene indikerer, at 
de er fra ældre bronzealder.

Seksten gravhøje på Gjes-
singgaard vidner om, at det 
allerede i oldtiden var attrak-
tivt for mennesker at slå sig 
ned her.

Gjessinggaards navn og 
historie går helt tilbage til 
vikingetiden, hvor en høv-
ding ved navn Thorkild Gey-
sa omkring år 1000 havde sin 

Tvede Ådal, Hungstrup Skov 
og Øster Tørslev Kær
Mellem Tvede og Øster Tørslev ligger den gamle herregård 
Gjessinggaard, som med sine godt 600 hektar agerland 
og skov er blandt de allerstørste jordbesiddere i Randers 
Kommune. de seks kvadratkilometer udgør en lille procent 
af kommunens samlede areal og omfatter skønne perler som 
Hungstrup skov og Tvede Ådal fra Tvede til Øster Tørslev Kær.

vandreturen fra 
Øster tørslev 
Kær gennem 
Hungstrup 
skov og retur 
ad skovvejen 
neden for 
Gjessinggaard er 
7,5 km lang. man 
kan også starte 
vandreturen fra 
Bavnevej i tvede. 
turen bliver så 
på 10 km.

Fra østsiden af Hungstrup skov er der udsigt over Randers Fjord. Foto: Randers Kommune

rundt om

Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte/
aflyste arrangementer. Gælder så længe lager haves.

Billederne er vejledende. Der pålægges evt. gebyr ved bestilling.
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RANDERS: Søndag 3. septem-
ber fra kl. 10.30-12.30 går den 
vilde svampejagt i Langå 
Egeskov. Egeskovens man-
ge gamle egetræer og døde 
ved huser mange spænden-
de svampe, heraf poresvam-
pe, og nogle af dem er endda 
spiselige. Måske hønen, kyl-

lingen og oksetungen er at 
fi nde?

- Vi går på jagt eft er dem og 
ser, hvad vi ellers kan fi nde af 
svampe i den fl otte egeskov. 
Og så slutter vi turen med en 
snak om dagens fund, fortæl-
ler turleder Pia Boisen Han-
sen, Randers Kommune, mil-
jø og teknik, som har arran-
geret svampeturen i samar-
bejde med Danmarks Na-

turfredningsforening og For-
eningen til Svampekundska-
bens Fremme.

Mødested er p-pladsen 
over for Langå Camping for 
enden af Skovalle. Medbring 
svampekurv og kniv, godt 
fodtøj og eventuelt en mad-
pakke, som du kan nyde ef-
ter turen.

Svampetur til Langå Egeskov Foto fra turen 
sidste år, hvor 
deltagerne 
eft er turen 
lagde alle 
deres 
svampe op og 
snakkede om, 
hvad de havde 
fundet.

Hele 16 
gravhøje på 
Gjessinggaards 
jorder vidner 
om, at egnen 
allerede i 
oldtiden var et 
attraktivt sted 
at bosætte sig. 
Foto: Randers 
Kommune

Bevoksningen i den gamle fj ordarm Tvede Ådal er meget afvekslende. Her er både fugtige enge og overdrev med eg og ene. Foto: 
Randers Kommune

Tvede Å en god kilometer før udløbet i Øster Tørslev Kær. Åen 
starter sin knap 10 kilometer lange rejse mod Randers Fjord i 
Gallemosen nord for Harridslev. Foto: Randers Kommune

Spor i mudder 
eft er vildt og 

fi skehejre. 
Foto: 
Randers 
Kommune

Fyrre-
sværmer-
larve på vej 
i Hungstrup 
Skov. Foto: 
Randers 
Kommune

På toppen af pumpestationen i Øster Tørslev Kær har Aage V. 
Jensens Naturfond bekostet en fantastisk udsigtsplatform. 
Husk kikkerten. Foto: Randers Kommmune

borg, Geisinggaard, hvor den 
nuværende hovedbygning 
står i dag.

I 1048 sejlede den norske 
kong Harald Hårderåd hær-
gende op gennem Gudefj or-
den eft er at have plyndret 
og nedbrændt fl ere danske 
byer. Han tog Thorkild Gey-
sas to døtre til fange, og han 
måtte udrede store summer 
for at få sine døtre igen.

Op gennem 1400-, 1500- og 
1600-tallet ejedes herregår-
den af adelsfamilierne Friis, 
Munk og Juul i hver tre ge-
nerationer, indtil den i 1734 
blev købt af amtsforvalter 

Hans von Folsach.
Hans von Folsach opførte 

i 1747 den smukke trefl øjede 
hovedbygning, som i dag reg-
nes for et af Jyllands mest be-
tydningsfulde barokanlæg. 
Familien von Folsach værne-
de om stedet i 230 år, indtil 
kammerherre Hans von Fol-
sach i 1977 solgte ejendom-
men til sin nevø, den nuvæ-
rende ejer Peter Emil greve 
Bernstorff .

Ådalen
Tvede Ådal er en gammel 
”fj ordarm” med tydelige og 
velafgrænsede dalstrøg, som 

kan følges fra nær Linde og til 
Øster Tørslev Kær. I bunden 
af tunneldalen løber Tve-
de Å. Den udspringer knap 
10 kilometer fra udløbet i 
Randers Fjord i Gallemosen 
nord for Harridslev, hvor der 
i 1887 blev fundet 21 bronz-
egenstande fra den tidligste 
bronzealder. Fundet, der ve-
jer 12 kg, er Danmarks tun-
geste fund fra perioden og 
beviser, at danerne også for 
4000 år siden havde udstrak-
te handelsforbindelser.

Tvede Å er reguleret på 
størstedelen af strækningen 
for at udnytte de gamle mo-

seområder. Drænsystemerne 
vedligeholdes tilsyneladen-
de ikke mere på store dele af 
strækningen, og lavbunds-
arealerne vokser til med 
blandt andet pil. I de lavt-
liggende sumpede områder 
vokser pilekrat og tagrør, og 
i foråret og den tidlige som-
mer høres nattergal og gøg.

Ved Tvede er dalstrøget 
snævert, og der er meget 
markante skråninger med 
blandt andet hvidtjørn. Ne-
den for Gjessinggaard er fl ere 
af de store mosedrag udgra-
vet med søer. Herfra breder 
dalen sig ud og giver plads 

til de store vidder og udsigt 
over de inddæmmede area-
ler på den tidligere hævede 
havbund.

Lidt om Tvede
Landsbyen Tvede er udpeget 
som "kulturmiljø fra middel-
alderen" (1050-1536). Lands-
byen ligger på begge sider af 
Tvede Ådal. Landsbyen, kir-
ken, hulvejen, græsningsom-
råderne og agrene i den nær-
liggende Hungstrup Skov ud-
gør tilsammen kulturmiljøet.

Gjessinggaard ligger li-
ge nord for Tvede. Gjessing-
gaard er udpeget som kul-

turmiljø for perioden "stor-
landbruget" (1536-1750). Op-
rindeligt var herregården af 
bindingsværk, men den er 
blevet skalmuret og pudset. 
Hovedbygningen og voldgra-
vene er fredede.

Du kan læse mere om 
Gjessinggaards historie her: 
http://www.kroneborg.
dk/279/gjessinggaard eller 
se Gjessinggaards hjemme-
side her: http://www.gjes-
singgaard.dk




