H. C. Andersen gik her!

Midt i landbrugslandet mellem Gosmer og Halling ligger Svendshøj, som
en lille grøn og træklædt oase. Man kan gå ind fra Gosmervej, hvor
der står en sten med navnet ”Præstholm”, ad alléen ned til den gamle
præstegård. Her møder man angivelser af hvor stien er. Turen er ikke ret
lang, men en fin lille ”kaffetur”. På vej ud til Svendshøj passerer man også
en bigård, der er ingen grund til bekymring for at gå forbi den. Bier har
travlt med at lave honning og generer ikke forbipasserende.
Et par steder kan man se de mærkepæle, der blev sat op i anledning H. C.
Andersen-året i 2005. Og skiltene lyver ikke, for H. C. Andersen besøgte
præstegården i 1853, hvor han var på en større rejse rundt i Østjylland.
Han beskrev efterfølgende stedet og Svendshøj i et brev ”En have saa
smagfuld med Canaler, smukke Græspletter, hvor der græssede Gjædder,
en nydelig lille Lund, et stort Taarn, hvor man ser ud over Beltet”
Svendshøj kan minde om en stor gravhøj, men det er det ikke. Højen er
bygget af den jord, der blev i overskud, da der blev gravet ud til søen og
kanalerne ved præstegården. På højen blev der opført et tårn (det er helt
væk nu) angiveligt til trøst for præstens kone, som savnede Wilhemsborg,
hvor hun kom fra.
Bevoksningen er blevet ret tæt og rummer bl.a et par store flotte fyrretræer, storkonvaller, vilde stikkelsbær og hindbær. Et par rævegrave
vidner også om, at der faktisk er liv på Svendshøj. Man kan også være
heldig at se hare og rådyr. Turen er ikke ret lang, men ønsker man at gå
lidt længere kan man følge kirkestien mellem Gosmer og Halling. Den tur
går dels over åbne marker på Præsthom Mark til Gosmer, dels langs et
smukt skovbryn gennem et mindre skovstykke med flere smukke gamle
træer til Halling.
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Markeringen af kirkestien er tydelig i
begge ender, både i Gosmer og Halling.
Fra Gosmervej går man ad alléen forbi
Præstholm og videre til Svendshøj.

