
Overna tn inqsmu l i qhede r i G iern Kommune 
I . Trust Camping, S0rl<elvej 12, Truust, 8882 Farvang, tlf. 86 87 11 41 
I I . DanParcs S0h0jlandet, Lille Annerika 10, 8883 Gjern, tlf. 70 25 03 33 
I I I . Gjern Hotel, 0stergade 2, 8883 Gjern, tlf. 86 87 54 55 
IV. Svostrup Kro, Svostrupvej 58, Svostrup, 8600 Silkeborg, tlf. 86 87 70 04 

Distancer 
Hele turen: 33 knn. 
Uden Alling-delen: 22 km. 
Uden Grauballe-delen: 26 km. 
Uden Ailing og Grauballe: 15 km 

© Gjern Tur/Natur er udgivet af Gjern Kommune 2003. Tak til Vagn Toft Nielsen, Anders Peder Andersen og Tage Franck for 
historiske oplysninger og gode historier. LcCS mere om Gjern Kommune pa www.gjernkommune.dk. 0vrige turbeskrivelser og 
anden information fas ved henvendelse pa Radhuset, S0ndergade 54, 8883 Gjern, tlf. 87 560 560. 

Lokal cykelrute 

G j e r n K o m m u n e byder turister og lokale 
borgere velkommen pa cykelruten Gjern 
Tur/Natur. Turens primaere mal er at f0re 
cyklisten rundt til kommunens mange 
smukke naturomrader ad cyklevenlige 
veje. Ruten har to "arme", som leder i 
henholdsvis vestlig og sydostlig retning. 
Denne folder beskriver -

V e s t 
Gjern Tur/Natur folger sa vidt muligt 
svagt trafikerede veje. Enkelte steder 
krydser ruten staerkt befaerdede hoved-
veje, hvor ekstra forsigtighed tilrades. 
Ruten er afnnaerket i terraenet med oven-
staende skllt. Passager med grusvej er 
Indtegnet pa kortet med stiplet linje. Se 
advarsler og vderligere informationer pa 
kortet. Al faerdse l s k e r p3 e g e t a n s v a r ! 

Gjern Kommune onsker alle en 
rigtig god cykeltur! 



Gjern Tur/Natur 
A. Tvilum Kirke og Kloster 
Tvilum Kirke er det tilbagevaerende af Tvilum Kloster, grund-
lagt af augustinermunke i 1246. I middelalderen udgjorde den 
nuvaerende kirke nordflojen i et firlaenget klosterkompleks. Den 
vestlige fl0j bested af sove-, spise- og opholdsrum for laeg-
brodrene. Sydflejen rummede kokken og spisesal, og i ostflo-
jen fandtes munkenes sovesal og kapitelsal, hvor bl.a. orde-
nens love blev forkyndt. Klostret har formodentligt huset tolv 
praesteviede munke foruden den ledende provst og et antal 
laegbradre. Som mange af middelalderens klostre er Tvilum 
aniagt naer ved Gudenien; en kilde til fisk, som var en vigtig 
del af munkenes kost i forbindelse med den strenge faste. 

'Ved^aftig Cawatide i gudenien ses nedenfor ^stret nogk stensatnin-
ger stdende paraOJeCt pd Bredden. Mens de Ccerde mener, at der er taCe om 
dCe^ter fra ^stertiden, har fol^eviddet en anden for^ring: (pd et 
tidspun^ var Tvifum Kjcster nonne^ster, mens Ji(Bng Kjbster Utisede 
mun^. (Da mun^ne og nonneme Havde SeHovforat modes i det s^uCte, 
gravede de en Hemmedg tunnef meOem de to ^stre. Stenscetningeme 
s^tk vcere rester af denne tunneC 
B. Gudenden 
(DetfortceCks, at giufenden tidRgere var si rigpdfis^ at tjenestefoC^pi 
girdenefi^indskrevet i deres kontra^, at de ftojst matte fi serveret Ca^ 
to gange om vgen. ^ 
Gudenien er med sine ca. 156 km Danmarks laengste i . Den 
har sit udspring i Tinnet Krat og sit udl0b i Randers Fjord. Hi
storiske kilder og arkaologiske fund viser, at l e n gennem t i -
derne har haft stor bstydning bl.a. som transportvej, spise-
kammer og energikilde. Langs den vestlige bred gar traekstien, 
hvor pramdragerne i tidligere tider har trukket deres tungt la-
stede pramme mel lem Randers og Silkeborg. Man ved, at den
ne trafik har foregaet s i tidligt som i 1492, og at der i 
1870'erne var henved 200 pramme i drift. I dag kan den 
smukke tur langs Gudenien nydes af vandrere. Pr0v evt. selv. 

Sagnet fortceCkr, atyngfingen Qudarengang Bortforte enpige ved Tinnet 
Kjat. Jfan Sandt hende til en ^rre, spcBndte sin Best for og fCygtede over 
Ba[s og Boved. iPigensfarcg BrodrefofuCgte Bam, ogforat ryste sinefor-
foCgere afsig, styrede gular Besten adindvi^de sving og snoede stier. 
TofeCgeme matte opgive, og pigens far gi^derfor tiC den ^ge mandi 
Toning og Bad om BjxCp. <Den kbge mand ^Cdte atte Wilder og Bce^ 
sammen og sendte dem efler gudar. <Defrddende vandmasserfuCgte ^r-
rens spor og rev urtdervejs jorden op, si dyde dak Bkv s^Bt. I'ed (Rfin-
ders Tjord indBentede vandmasseme gudar, som dru^ede med Best og 
^rre, mens pigen Bkv rtddet. Sidan Bkv gudenien dannet og derfor 
op^Cdt efter gudar 

^ Pas ved krydset ved AllingSlyst! i 

C. Ailing Kloster 
Parker cyklen ved busskuret ved Gronbaekvej og g3 ca. 700 m. 
ad skovvejen mod vest. Klostret ligger p3 hajre hSnd ned mod 
Ailing S0. Allingkloster Skov er privat ejet. Respekter skiltene. 

Ailing Kloster blev oprettet omkrlng 1250 og er maske det sid-
ste benediktinerkloster opf0rt i Danmark. Foruden klostrets ho-
vedbygninger har der vaeret udbygninger, fiskedamme og ka-
naler omkring klostret. Ailing Kloster har vaeret temmelig stort 
og rigt og havde bl.a. den naerliggende Al l ingglrd ti lknyttet 
som ladeglrd. Det blev nedlagt ved reformationen i 1536, hvor 
jordene tilfaldt kongen og blev lagt ind under Silkeborg Slot. 
Det var almindeligt, a t munkene fik lov at blive boende i klo
stret til deres d0d, mens forsteabbeden fik et naertliggende 
provsti. Siledes blev pastor Hans Lauritsen praest i Svostrup 
Kirke i 1538. Klostret menes at vaere forladt endeligt ca. 1570. 

/ middeCakCeren var det s^^og Brug at ptante et aslietrx, Bvor man sCej-
fede en Brond. (Den majestcBtislie as^ som stdr midt i ruinen i gdrdens 
sydvestdge og mest s^ggefuUe Bjome, ^nformodentRg fores tillage tiC 
nedkeggeken af^stret i 1600-taCkt. 
D. Lysemosen 
Mange af de sm i g i r de i omr ldet er tidligere statshusmands-
brug udstykket fra Ailing Skovgard i 1920erne. Disse g i rdbrug, 
der var bygget over stort set samme laest, hentede torv i 
Lysemosen, som imidleritd omkring 1950 var tomt. Dette var 
den indirekte grund til at Grauballemanden blev fundet, idet 
man i jagten p i torv begyndte at afvande og grave t0rv i Ne-
belglrds mose. 

A Pas p3 ved faerdsel p& hovedvejen i Ailing Skovby! 

E. Graubal lemanden 
Ved Nebelglrds mose blev det verdensberomte moselig Grau
ballemanden fundet i 1952 af torvegraver Tage Busk Sorensen. 
Unders0gelser viser, at Grauballemanden var ca. 30 I r gam-
mel, da han i 290 f.v.t . blev henrettet ved, at halsen blev s k i -
ret over med et snit fra 0re til 0re. Arsagen til henrettelsen 
kender man ikke. Der var miske tale om en ofring til guderne, 
miske om straf for en forbrydelse. I mavesaekken har man 
fundet rester af mandens sidste m i l t i d ; en gr0d eller vaelling 
bestlende af byg, emmerhvede og havre samt fr0 fra 66 urter 
og graesser. Det godt to tuslndlrige, fantastisk velbevarede 
moselig er nu hovedattraktion p i Moesgird Museum i Arhus. 

(Bkindt ki^k fortxUes det, at den Beromte grauBademand Bht var en 
^r[ ^kCet Kfide "Kjistian, som nogk dr tidRgere forsvandt pi sin vej 
Bjemfra Svostrup "Kro. "Kjistian Bavde set sig fun pafodermesterens pige 
pi 9^eBelgardog skg derfor et skgforBi. "Han kgm imidkrtidi ^mmeri, 
Bkv sBet iBjeCog smidt i mosen. Ligets rode Bar overBeviste de kkfik om, 
at det var (Rpde Xjistian, man Bavde fundet. 

F. FugletSrnet ved Sminge So 
Sminge So er saerligt kendt for et righoldigt fugleliv. Ved soens 
nordvestlige bred er der opsat et fug let i rn, hvorfra man kan 
iagttage fuglene p i naert hold. I t i r n e t er der opsat plancher 
med beskrivelser af fugle, som kan opieves ved soen. 

G. Svostrup Kro 
Den velbevarede pramdragerkro blev saerligt i midten af det 
19. I r h . benyttet af pramdragere og handelsfolk, som passere-
de langs l e n eller ad den gamie Viborg Landevej. Hvor broen 
nu er, har der tidligere vaeret faergested, og over for kroen lig
ger den gamIe faergebolig. Kroen fungerede i en periode som 
udskibningssted for Grauballeb0ndernes varer, fortrinsvis 
sm0r, korn og torv. En kobmandsdisk i skaenkestuen vidner om 
en t id, hvor kroen ogsa fungerede som kobmandsforretning, og 
i en af krostuerne baerer loftet stadig den udsmykning, som en 
rejsende kunstner har ydet som betaling for kost og logi. 

H. Store Troldhoj 
Store Troldhoj haever sig med sine 75 m. majestaetisk op over 
Gudenldalen. Parker cyklen ved P-pladsen og folg stien mod 
toppen, hvor en fantastisk udsigt over det istidsskabte land-
skab venter som belonning for anstrengelserne. 

I de viUe og ufrem^mmeRge gjern <Sa^r Bar der aftid kvet trokfe, nis-
ser, eCkpiger, Cygtemandog den slags uvcesener (pi et tidspun^ sbg de 
BeCEge munkf sig ned i Tvifum og Begyndte at Bygge det store ^ster, 
Bvorafkun TviCum Kjr^ nu stir tiCBage. TroCdene i gjern (Ba^rfoCte 
sig stcer^ generet af disse BelBge nuends fcerden her pi egnen. (De vai 
vrede pi dem, men ogsd en smuk Bange for disse ^tte^kedte mun^ og 
isier deres ^rsets tegn. Trokfene Bokft sig for orene, og rev sig i Bdret, ndr 
de Berte ^r^^^nws ^men Bide tidkgt og siCde. 'En dag Bkv en af de 
storste af trokfene sd vred, at Ban Besfuttede at kegge ^steret ode. Jfan 
samkde nogk vcekfige navefukfe jord op i sit lande^de og Begav sig 
med ^mpes^ridt over mod Tvifum. (pi vejen revnede Bans kende^de, 
og Ban taBte den opsamkde jord. Det tog Ban som et dirfigt varsefog op-
gav sin plan, men der, Bvor Ban tog sine nxvefufde jord, opstodSminge 
So, og den jord. Ban taBte, Bkv tifTrokfhoj 

A Pas pk ved udkorsel fra St. Troldhoj pS Sorkelvej! 

I . Banestien 
Turen tilbage til Gjern By g i r gennem Gjern Adal via Banesti
en. Jernbanestraekning mellem Silkeborg og Langa blev opret
tet i 1908 og havde stor betydning for Sminge, Gjern og Flr-
vang, som endnu baerer tydeligt praeg af at have vaeret stati-
onsbyer. Straekningen blev nedlagt i 1971 og er nu en del af en 
laengere cykel- og gangrute fra Horsens til Laurbjerg syd for 
LangI via Silkeborg, Gjern og Firvang (Regionalrute 29). 

J . Sminge Plantage 
I den kommunalt ejede Sminge Plantage er der mulighed for 
en vandretur ad afmaerket sti. Se den opsatte info-tavle. 


