
 
Gåtur i Marselisborg Skov ved Varna 30. juni 2022 

Poul Kræmer havde arrangeret gåtur i skoven ved Varna og Thors Mølle.  

Vi startede ved P-pladsen ved Varna og begav os ind i et område som meget få af deltagerne 

før havde været i: Skoven afgrænset af Ørneredevej, Villakvarteret, og Thors Mølle Vej. Og 

med afstikker lidt syd derfor. 

 

Poul Kræmer have meget grundigt forberedt turen. Og støvet mange informationer (og ja, 
røverhistorier) op. Til stor overraskelse for mange blev området brugt af besættelsesmagten 
under krigen, hvilket mange de bunkere og officersbygningen i skoven vidner om. 
Sidstnævnte er i dag moderniseret og bruges som skovbørnehave. 

Vi skridtede ned ad den vintersikrede kørevej (anlagt af tyskerne, da der også var flyverskjul 

for mange køretøjer i skoven), som føre ned til Thor Mølle, som er den eneste af 5 

tilbageværende møller langs vejen fra “Skidenpyt”, som vi lærte var folkeviddets navn for en 

sø i Højbjerg ‘bymidte’ og afløbet derfra til Bugten. 

Modsat Thors Mølle blev der i 30’erne (som beskæftigelsesarbejde) anlagt en lang 
kælkebakke på 600 m parallelt med Thors Mølle Vej.  

Vi forsatte mod syd til resterne af det fyrretræ der indtil de væltede for 10 år siden var 
skovens højeste. Og som Poul brugte som landkending under roturene på Bugten. 

Som afslutning nød vi den medbragte kaffe og de af Poul indkøbte kager ved bordene i 
Dyrehaven. Desuden bød Formand Jørgen som sædvanlig på drikkevarer fra bagagerummet. 

En fornøjelig og meget informativ tur i et velkendt (troede vi!) område af Marselisborg 
Skoven. 

Stor tak til Poul Kræmer. Også fordi du havde sørget for meget fint vejr. 

22 medlemmer og ledsagere deltog i arrangementet. Se billederne nedenfor.  



 
 

22 deltagere lytter 

Den gamle officersbygning 



 

Dyrehaven den dejligste sommeraften, med 

masser af informationer og anekdoter 



 



 

 

Jo, der var LIDT i overskud til dyrene 


