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VI TAKKER:

VERDENS BEDSTE RY

Alle folk i Ry og omegn, som har sendt forslag ind til bogen.

Velkommen til “50 skønne, sjove, skjulte, smukke
OPLEVELSER i Ry og Omegn” udgivet i anledning af
Rys 150 års jubilæum i maj 2021.

Sponsorer og annoncører.
Komiteen, som udvalgte de 50 oplevelser:
Hanne Fabricius-Haunstrup (Ry Rotary Klub, formand),
Per Bille (Fælles om Ry), Leif Laursen (Ry Borgerforening),
Birgitte Karlshøj (Ry Biograf),
Torben Andreassen (Brugsforeningen Tryg),
Jesper Hanneslund (Ry Kirke), Lone Nielsen (Ry City),
Kristina Ceravolo (Foreningen Søhøjlandet),
Ole Toftdahl (Ry Højskole).
Peter Ingemann, Jette Torp, Lars Lilholt,
Gertrud Højlund og Shaka Loveless
for at dele deres oplevelser og yndlingspletter med os.
Henrik Bredmose Simonsen, Torben Mogensen,
Susanne Midtiby, Bendt Nielsen
og mange flere for korrektur og sparring.
Ry Ugeavis for medie-makkerskab.
OG TAK til alle, som har taget godt imod
opringninger og mails med spørgsmål
om geografi, navne, årstal og meget andet.

Her i jubilæumsbogen myldrer det med historier, som kun
kan gøre os glade for at bo i Ry og omegn. Bogen skildrer en
by og et område, som har udviklet sig hver eneste dag siden
jernbanen i 1871 åbnede for nye muligheder.
Ry vokser og gror takket være idérige borgere, driftige
erhvervsfolk og stærke fællesskaber. Skove, bakker og søer
omgiver os og er en daglig kilde til inspiration,
livsglæde og røde kinder.
Mange bysbørn har bidraget med forslag til bogen og
delt ud af deres yndlingspletter og favoritoplevelser.
Anekdoter og vaskeægte lokalhistorie væver sig ind og
ud ad fortællingerne, og dejlige billeder siger mere
end alle ordene tilsammen.
Vi håber, at bogen vil leve i lommer, køkkenskuffer,
cykelkurve og handskerum. At den vil inspirere til
udflugter og give aha-oplevelser. At den kan fungere
som en gave og guide både til dine og til byens gæster.
For os har det været en gave at få lov til at skrive den.
Tak til dem, der gjorde det muligt.
Ry, 2. maj 2021
Mia Bay og Marianne Purup
GREENWAYS.DK

ALLING KIRKE
Den lille romanske kirke i Alling fra
1150 ligger malerisk på sin bakketop
og er en af landets mindste. Sidder
man tæt, er der plads til 60 personer.
Både udvendig og indvendig kan
man se de rå kvadersten, og ved en
renovering i 2009 er loftsbjælkerne
blevet fritlagt, træværket har fået
nye farver, og prædikestolen er
blevet udsmykket af Alling-boen og
maleren Inge Ørntoft. De fem lyse
billeder på prædikestolen hedder
Skabelsen, Himmelstigen, Liljen,
Olivengrenen og Jesu Tornekrone,
og ”de udtrykker dermed billedligt
noget af alt det, der tales om fra
prædikestolen” (citat kunstneren).
Også den fine altertavle fra slutningen
af 1500-tallet med nadverindskriften
og det rigt udsmykkede alterbord
fra 1631 er fine værker.
Kig også i ”Kirkekunst i Søhøjlandet
– en guide til 27 kulturoplevelser”
fra 2020.
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Læg mærke til gravstenen
i våbenhuset over
kongelig hofkok Glahn,
hvis søn var præst i kirken

ANNA KLINDT SØRENSENS HAVE
Ved indgangen til Anna Klindt
Sørensens Have passerer man det fine
gule hus, Villa Petersborg, som har
navn efter bygherren, Peter Boisen.
Men den mest berømte ejer er
malerinden Anna Klindt Sørensen.
Hun blev født i 1899 på Stensgård ved
Gl. Rye og blev som tyveårig elev på
Kunstakademiet i København. Her var
hun meget aktiv i oprøret mod det
konservative og mandsdominerede
miljø, og hun kæmpede hele livet for

kvindelige kunstneres rettigheder.
Anna arvede Villa Petersborg i 1962,
og hun boede og arbejdede her til
sin død i 1985. Afbrudt af hyppige
rejser i både Europa og Afrika.
Væggene i villaen fyldte hun med
kunstværker - både egne og værker
af især kvindelige kunstnere, og hun
blev en kendt skikkelse i bybilledet.
Umiddelbart efter hendes død
dannede en kreds af borgere
”Foreningen til oprettelsen af Anna
Klindt Sørensens museum i Ry”,
men det lykkedes ikke at overtage
Petersborg, som i stedet kom i
privat eje. Håbet om at få et
museum er imidlertid stadig i live,
og man kan glæde sig over, at den
fine have er åben for os alle.
Haven, der ligger hvor Enghavevej
slår et knæk, er omkranset af træer
og grænser ned til Møllesø. Både på
plænen og ved søbredden er der
hyggelige bord-bænke-sæt, som
indbyder til madpakke- eller kaffehygge eller måske til at se på fisk og
fugle. Her er også en landgangsbro
for de kanofarere, der gæster Ry.
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BIOGRAFEN I RY

To år efter blev biografen kåret til
Årets Foreningsbiograf.

BOES

Ry Biograf er en kilde til gode
oplevelser for små og store borgere
i byen og omegnen. Og det har den,
i støt stigende omfang, været i mere
end 100 år:
Biografen (oprindeligt Ry Teater),
blev nemlig bygget i 1918. Arkitekten
var Kgl. Bygningsinspektør m.m.
Hack Kampmann, som også
tegnede Rye Nørskov Gods. Og det
var den daværende godsejer på
Rye Nørskov, Henrik Nørgaard, som,
stærkt tilskyndet af Ry Kvindeforening,
tog initiativ til opførelsen af Ry
Teater og fik bevillingen til at drive
biograf.

I dag fremstår biografen topmoderne
med bl.a. laserprojektor, og 90 frivillige medarbejdere sørger for daglige filmoplevelser, events og livestreaming af foredrag, operaer m.m.
Ved 100 års jubilæet i 2018 fik
biografen sin helt egen “Walk of
Fame” med fortovsfliser signeret af
berømtheder som Viggo Mortensen
og Ghita Nørby.

Den idylliske landsby Boes ligger
langs landevejen mellem Gl. Rye og
Alken. Fine og velholdte bindingsværkshuse fra 1800-tallet skaber en
eventyrlig stemning, og små
vejboder byder sig til med honning
og sommerblomster. Et bed &
breakfast-sted med butik og kaffe/is
er åbnet i Boes, og om sommeren
triller turistbusserne langsomt af
sted ad den snoede landsbygade.

Biografen var på private hænder
indtil 1986, hvor den Selvejende
Institution Ry Biograf blev skabt.
Forud lå nogle år med økonomiske
problemer i biffen, og der skulle nu
en kæmpestor redningsaktion til:
Lokale, ihærdige filmentusiaster
organiserede sig, stemte dørklokker
og samlede penge ind, og så trådte
den daværende Ry Kommune og
Ry Håndværker- og Borgerforening
til med lån.
Siden har foreningen S/I Ry Biograf
været ejere og har sørget for løbende
renovering af biografen ude som
inde.
I 2000 blev salen således vendt 180
grader og opbygget som et amfiteater. I 2009 blev den mekaniske
filmprojektor udskiftet med digital
fremviser samt mulighed for 3D–
effekt, og Ry Biograf kunne som
landets første foreningsbiograf
vise Camerons hit AVATAR i 3D. Ry
Biograf kom på Danmarkskortet, og
folk strømmede til fra nær og fjern.
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Navnet Boes kan betyde ”kam”, og
det stemmer vældig fint med, at
landsbyen ligger højt i bakkelandskabet over Mossø. Nyd udsigten
lige uden for byen.

På det sted, hvor Boes nu ligger, har
der boet mennesker siden oldtiden.
Det vidner blandt andet gravhøjene
øst for byen om. Her har sikkert
også engang været kirke, for flere
steder omtales en gammel kirkegård.
Midt i byen ligger forten, som i
gammel tid var den indhegning,
hvor kvæget blev samlet til malkning
og vanding, og hvor oldermændene
traf beslutninger på fællesskabets
vegne. Nu er det igen fællesskabet,
der hersker på forten (i daglig tale
kaldet Trekanten efter sin facon) for
landsbyens engagerede beboere
har nemlig sammen indrettet plads
til ophold og leg.
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BRYGGEBJERG
Alling mellem Ry og Laven er bygget op omkring
den gamle landsbyforte og kirken, som er en af
landets mindste. Her er yndige landsbyhuse og et
vældig aktivt beboerhus med bl.a. koncerter.
Herligt er det at tage på en travetur fra Alling til
Bryggebjerg: Start f.eks. ved Alling Kirke og følg de
røde pælemarkeringer. Turen er en del af Himmelbjergruten, og det er da også netop kigget til Himmelbjerget, der er turens mål.
Opstigningen til Bryggebjerg (80 m.o.h.) er lang
men relativt ligeud, så turen passer til en familieudflugt. De yngste vil nyde, at der er gode klatretræer
undervejs.
På toppen kommer turens første belønning:
En fabelagtig udsigt til Gudenåen, Rosvig, Julsø og
skovene. Plus som en bonus: Himmelbjerget og tårnet.
Fortsæt de 20 meter ned til et lille plateau, der
simpelthen hedder Udsigten. Her er nemlig et bordbænke-sæt, hvor man helt uforstyrret kan nyde
både fuglesangen og historiens vingesus. De lokale
sørger for at lave nænsom naturpleje af eg, hassel,
hyld, tjørn og birk, så udsigten fra Udsigten ikke
forsvinder.
For et par hundrede år siden var der mere travlhed
på bjerget. Dengang var Alling og Tulstrup driftige
samfund med en stor træsko-produktion, og den
gamle anløbsbro neden for Bryggebjerg var et vigtigt
udskibningssted. Heraf også bjergets navn:
En brygge = en bro.
Retur ved Alling Kirke er der basis for en pause: Kig
indenfor i kirken og studér infotavlerne på Trekanten
og ved Beboerhuset.
TIP: Husk at tjekke, om der er spiselige souvenirs at
købe i marmeladevognen.
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BÆNKEN PÅ TOPPEN AF BAKKEN
Bakken ved Randersvej/Rys bygrænse
mod øst har i årtier været en yndet
kælkebakke. På en snevejrs-søndag
er her et lystigt mylder af flyverdragter i alle farver, og her har ældre
Ry-boere også trukket tophuen
ned om ørerne og suset af sted på
slæden, da de var knægte.

førte op til Højbogård, hvor familien
Thomsen boede, indtil gården i 1962
blev solgt til Ry Kommune og højst
sandsynligt revet ned kort tid efter.
Og hermed har vi så forklaringen
på, at bænken i folkemunde kaldes
Fru Thomsens bænk og området
Fru Thomsens mark.

På toppen af bakken står en bænk
med den mest vidunderlige udsigt
over bakken og Knudsø. Og ved
foden af kælkebakken kan man se
konturerne af en gammel allé. Den

Det bagvedliggende område (nu
Lokesvej) blev for resten købt og
udstykket af barber Lorentzen, som
havde salon på Klostervej. Men det
er en helt anden historie.

Find forslag til dejlige vandreture i Ry
og omegn på Dansk Vandrelaug, dvl.dk

BURMLUNDVEJ
OG LANGEBAKKE
Fra Ry kan man komme til Gl. Rye
via Rodelundvej, Hejnæsvej,
Langebakke og Burmlundvej.
Når man kommer ad Hejnæsvej,
er der en afvisning til Gl. Rye ved
Langebakke. Langebakke er både
navnet på grusvejen og på et smukt
højdedrag med skov og hede syd
for vejen. Fra højden har I en flot
udsigt over landskabet, byen, åen
og heden.
Burmlundvej eller Bornlundvej er
en del af en meget gammel vej på
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tværs af Jylland. Bornlund er
betegnelsen på dét område, som
vejen gennemløber øst for Gl. Rye.
Navnet er sandsynligvis afledt af
det bakkede terræn – og i nyere tid
ændret til Burmlundvej.
Gravhøje og hulveje viser, at
Bornlundvej tidligere førte over
Gudenåen ved Faldgåde. Denne
overgang blev i vikingetiden
udbygget med et dæmnings- og
broanlæg, som der endnu findes
rester af på bunden af Gudenåen.
Burmlundvej kan være en del af en
gammel pilgrimsrute, som mod
vest førte forbi Skt. Sørens Kirke og
helligkilderne i Rye Sønderskov.
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BØRNELIV
PÅ SPORTSPLADSEN I ALKEN
SHAKA LOVELESS

- Her mødtes jeg med vennegruppen og alle de andre. Her var ALTID
nogen at være sammen med. Det
var her, vi spillede mur og fodboldkamp og Ostemad & pølsemad.
- Det var her, vi lavede sneboldkamp
om vinteren. Det var her, vi var.
Sådan fortæller sangeren Shaka
Loveless, som flyttede ind på Alken-
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vej i Alken med sin familie, da han
var syv år.
- Vi tilbragte uendeligt mange timer
på sportspladsen. Lige fra efter skoletid til vores mødre på skift kom og
råbte, at vi skulle hjem og spise.
- Alt hvad der foregik på sportspladsen opstod spontant. Der var ingen
foreninger bag.
Og den tanke kan Shaka godt lide.
- Måske er det allervigtigste for
børn, og voksne for den sags skyld,
at der er et centralt mødested. Og
sådan et var sportspladsen.

Foto: Kenneth Nguyen

- Sportspladsen i Alken var min
absolutte yndlingsplet, da jeg var
dreng. Hver dag, når jeg kom hjem
fra skole, smed jeg tasken og fortsatte direkte ned på sportspladsen.
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DEN SPANSKE TRAPPE
Den fine havnefront med det runde
parkeringsanlæg og den buede
trappe op til Siimtoften (med
kælenavnet Den Spanske Trappe)
er byens velkomst mod vest. Her
smelter havnen og byen sammen,
og her ankommer de mange
gæster, som skal ud at sejle med
Hjejle-bådene og de små el-drevne
Riverboats, til havnekoncert eller
måske spise på Lakeside. Trappen
udgør, med sine mange trin, en
hyggelig ”bænk”, så her kan man slå
sig ned og kigge på det myldrende
liv og måske spise en is.
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Da anlægget og trappen blev etableret i 2002-2004, var det takket
være et forarbejde i en borgergruppe bestående af en lang række
aktører i byen og de lokale politikere.
Ry Kommune var selv bygherre
på det imponerende nye anlæg i
chaussesten og beton.
Projektkoordinator og landskabsarkitekt Jacob Mogensen, Ry, har
både tegnet og styret projektet.
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FRA FLYVEPLADS TIL
FLYGTNINGELEJR I GL. RYE
Tæt ved Gudenåen og Salten Langsø
ligger resterne af det, der engang
var Rye Flyveplads, også kaldet
”Verdens smukkest beliggende flyveplads”. Og selv om flyvefeltet i dag er
dækket af græs og resten af området
beklædt med lyng og buske, kan
man finde masser af spor af den
dramatiske krigshistorie, der knytter
sig til flyvepladsen.
Rye Flyveplads blev oprindeligt
anlagt i 1935 som en privat plads af
de københavnske ejere på Højkol.
De havde brug for at komme nemt
frem og tilbage til hovedstaden.
Snart overgik pladsen til at være
indenrigslufthavn for Det Danske
Luftfartsselskab, men lufteventyret
blev kort: Ved besættelsen i april 1940
blev den indtaget af tyske Luftwaffe,
og i de kommende år blev den brugt
af den tyske hær.
Flyvepladsen havde blandt andet
en strategisk betydning i Tysklands
angreb på Norge, og derfor blev den
også bombet af englænderne
allerede i maj 1940, dog med ringe

resultat. Som krigen skred frem, fik
flyvepladsen mindre betydning for
besættelsesmagten, men ved slutningen af 2. Verdenskrig fik den en
helt ny rolle:
Tusindvis af østtyskere, der flygtede
fra den fremstormende russiske hær,
blev sejlet til Danmark, og her blev
de efter befrielsen i 1945, på den
danske regerings initiativ, opsamlet
i større flygtningelejre. En af lejrene
var Gl. Rye Flyveplads, og den kom
til at huse omkring 10.500 flygtninge,
da der var flest.
Derfor kan man i dag både finde
spor af besættelsesmagten i form af
den imponerende kommandobunker, ”tyskerveje” af beton og
fundamenter til f.eks. kanonstillinger,
og man kan forestille sig livet i de
mange pigtrådsomhegnede
beboelsesbarakker, der siden har
ligget på det flade område.
Enkelte efterkommere efter tyske
flygtninge dukker stadig op og
aflægger besøg på flyvepladsen og
på Museet på Gl. Rye Mølle, hvor
historien om lejren bliver fortalt.

Parkér på den modsatte side af Gl. Ryevej og kryds vejen.
Fortsæt ad grusvejen. Et stykke inde på venstre hånd kan I,
inde i skoven, finde kommandobunkeren. Flagermus benytter
bunkeren til hvile, så undgå at forstyrre dem. Hvis I fortsætter
ad grusvejen, finder I et skilt med fortællingen om pladsen.
Vær opmærksom på, at området er privatejet.
Vil I vide mere, så tjek Annette Jakobsens
hjemmeside: rye1945-48.dk eller læse
hendes bog ”Hvis suk var luftballoner”
18
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GAMMELKOL
Fra toppen af voldstedet Gammelkol
syd for Gammel Laven (91 m.o.h.) er
der en bjergtagende udsigt over
Dynæs (med et mindre voldsted) og
Julsø til Himmelbjerget.
Udgravninger har vist, at Gammelkol
i middelalderen har været et anseeligt
voldsted, og man kan stadig se spor
af en rektangulær vold oppe på
toppen. På Gammelkol har der
formentlig stået en borg eller en
fæstning, måske opført af en konge
eller en fyrste. Om der er sammenhæng til voldstedet på Dynæs vides
ikke med sikkerhed, men man kan
sagtens forestille sig en forbindelse.
20

Måske har det ene afløst det andet,
eller de har eksisteret på samme tid
og måske tilhørt den samme ejer?
Når I kommer til Gammelkol, vil I
opleve fred og ro, men sådan var det
næppe i slutningen af 1800-tallet,
hvor et lysthus kaldet “Jomfruens
Lysthus” med tilhørende haveanlæg
efter sigende lå på bakketoppen.
I 1965 sørgede ejeren for at lave en
fremsynet fredning, som sikrede
offentlighedens adgang til det
smukke område. Der er nu en
offentlig parkeringsplads ved Himmelbjergvej, og herfra er der stier til
Gammelkol og Dynæs (privatejet).

Digteren Johan Skjoldborg,
husmændenes digter,
boede på Dynæs fra 1907-14
Han arrangerede store folkemøder
på borgvolden, og i ”Dynæs digte”
er nogle af hans populære digte
og sange samlet bl.a.
“Når vinteren rinder i grøft og i grav”
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GL. RYES SMUKKE STADION
AF LARS LILHOLT

I Gl. Rye oppe bag skolen ligger et
af de smukkeste fodboldstadions i
Danmark. En dejlig bane omgivet
af skov på 3 sider. Banen er aldrig
tør og ligger så meget i læ, at man
næsten ikke kan undgå at spille
godt. De senere år er der også, ad
frivillig vej, rejst et lille halvtag, hvor
man, når GRIF spiller kampe, kan få
en øl og en stadionpølse.
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Foto: Frank Rosgaard

Før jeg selv for 28 år siden flyttede
til Gl. Rye, havde jeg været på banen
som modstander. Jeg spillede oldboys for Gødvad. Og senere både
seriebold og oldboys for Ry. Når man
løb op på GRIFs bane, fik jeg altid
den der dejlige duft af græs i mine
næsebor og flashbacks til mine
drengeår i AaB og Aalborg Chang.
Senere blev Gl. Rye stadion min
hjemmebane. I mange gode år med
den navnkundige Erik Nørgaard
som inspirerende anfører, veltalende
coach og boldsikker midtbanemand.

Hver gang jeg i mit liv er flyttet til et
nyt sted, er jeg altid ankommet til
byen med en guitar i den ene hånd
og et par gamle fodboldstøvler i
den anden. Det er oftest gennem
sportsklubben, jeg har fået venner.
I midten af nullerne havde jeg også
seks sjove år som træner for et hold
drenge fra min søns klasse.
Sammen med Brugs-Henrik og
Højskole-Torben gav vi glæden ved
den lille runde videre til et talentfuldt kuld drenge. Flere af dem
endte senere på Talent Team i SIF,
og den bedste, Mads Emil, er i dag
professionel i Østrig. En lun forårs
eftermiddag oppe i læ på den
smukkeste bane mellem træerne
blev jeg nærmest lykkelig, når drengene gik til den og vandt.
Stadion i Gl. Rye er et af de
smukkeste steder i Ry og omegn.
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HIMMELBJERGET
På en sommerdag er plænen på
Himmelbjerget et myldrende tæppe
af glade unger og afslappede voksne.
Der er gang i Legeuniverset, og der
tales en skønsom blanding af jysk,
tysk og hollandsk. I Ørneboden bliver
navnetræk med omhu brændt ind i
legendariske Himmelbjergstokke, i
Naturstationen tager naturvejlederen
børnene ved hånden, og på hotellets
blomsterklædte terrasse serveres
stjerneskud og kringle.
For foden af bjerget lægger Hjejlebådene, de små el-drevne Riverboats og kanoerne til ved Julsøs
bred. Bjergbestigningen kan
begynde.
På en klar oktoberdag gløder
træerne i rødt og gult, og udsigten
fra bænken over søen mod Laven er
smuk. Intet mindre.
På en snedækket dag i februar er
der koldt herude, som Blicher skrev,
men hedelærken vipper heldigvis
ufortrødent på toppen af hans
mindesten. Og St. St. Blicher,
præsten og digteren, er netop ham,
vi kan takke for bjergets berømmelse.
I slutningen af 1830’erne kaldte han til
folkemøder på Himmelbjerget, fordi
han ønskede, at langt flere tog del i
debatten om den danske samfundsorden. Hans møder blev en vældig
succes med taler, sange, gymnastik
og dans, så manden på den nærliggende Himmelbjerggård (se side
76), som rettelig ejede bjerget,
øjnede en mulighed for forretning.
Altså forbød han, at man samledes
på bjerget uden hans samtykke.
Blicher blev stiktosset, og i avisen
skældte han Himmelbjerg-bonden
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huden fuld. Disputsen kom kongen
for øre, og ved et lykketræf var han
alligevel til et møde i nærheden. Så
han tog en rask beslutning, købte
Himmelbjerget - og sørgede på den
måde for, at vi alle sammen kan
komme der. Hver dag.

Himmelbjerget er 147 m.o.h.,
tårnet er 25 meter højt,
og der kommer op mod 400.000
gæster om året på toppen

Den første Grundlov fik vi i 1849, og
i 1875 kunne Tårnkomiteen indvie
tårnet, som efter syv års indsamling
var blevet rejst “til minde om Frederik
den 7., Folkets ven, Grundlovens
giver”. Det 25 meter høje mindesmærke er blevet et ikon for det
danske demokrati og en stolt knejsende landskabsmarkør i
Søhøjlandet.
Siden Blichers folkemøder har
Himmelbjerget været et naturligt
mødested, og et væld af møder
har været holdt på plænen og ved
den fine gamle talerstol. Siden 2015
har gruppen Hotel Democracy (Ry
Højskole, Museum Skanderborg,
Foreningen Søhøjlandet og Skanderborg Kommunes Biblioteker)
holdt Grundlovsmøder på tværs af
generationer på Himmelbjerget.
Også de Konservative holder
Grundlovsmøde på bjerget, og hvert
år i august danner bjerget ramme
om Demokratiets Folkemøde.

Navnet på bjerget er gammelt.
Det dukkede op i form af
“Himmelbierrig Kol”
allerede i 1700-tallet,
og undervejs er det så
blevet til Himmelbjerget
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HIMMELBJERGRUTEN
At vandre de sammenlagt ca. 50 km
ad Himmelbjergruten mellem Ry
og Silkeborg er ligesom at få hele
Søhøjlandets natur og kulturhistorie
serveret i en mægtig stor nøddeskal:
De bjergtagende udsigter, søerne,
den store stilhed og det myldrende
dyreliv, de grønne dufte, fuglesangen
og de historiske vingesus.
Ruten går fra Ry Station via Laven
og Sejs-Svejbæk nord om søerne til
Silkeborg Station og retur syd om
søerne via Himmelbjerget til Ry.
Eller omvendt. For de fleste vil det
være en god idé at tage ruten i to
etaper eller måske nøjes med en
lille bid af ruten - for eksempel fra
stationen i Ry til Alling via Kvicklybroen ved Marimunde og Birkhede.
Kombinerer man turen med tog og
båd, bliver mulighederne rigtig
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mange. På en sommerdag kan I
tage en af Hjejlebådene fra Ry til
Himmelbjerget og fortsætte langs
åen til den fine, rene Slåensø. Eller
gå fra Ry til Skyttehusets Outdoor
Camp, hvor der er basis for en kaffepause i caféen og en sejltur med
den lille soldrevne færge “Solfærgen
Søhøjlandet” over på den anden
bred til Ålekroen. Herfra kan I
hoppe på toget retur til Ry.
Er dagsformen blot til et par timers
frisk luft og nogle højdemeter, så
tag toget til Laven og gå mod Ry via
Bryggebjerg. Herfra har I nemlig en
fabelagtig udsigt til det, der har
givet ruten sit navn: Himmelbjerget.
Himmelbjergruten er, som så
mange andre naturoplevelser og
faciliteter i Søhøjlandet, skabt i et
grønt partnerskab.

Ruten er godt skiltet med røde prikker og pile, men
det er en god ting at have et kort ved hånden.
Så kan man også kigge efter de mange naturskønne
afstikkere, der er undervejs. Få et kort på biblioteket,
på Himmelbjerget eller i Butik Værdig
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HJEJLEN
Befinder man sig i Søhøjlandet om
sommeren, er en sejltur med en af
de ni Hjejle-både simpelthen et must.
Og med ni både i flåden, heriblandt
Turisten, der hører til i marinaen i Ry,
og hyppige afgange fra både Himmelbjerget, Silkeborg og Ry er det
ikke svært at finde en plads om
bord. Sæt jer udendørs om muligt
og få alle lydene og duftene med.
Farten fra Ry ad åen og gennem
Julsø er adstadig, så der er god tid
til at nyde udsigten til de smukke
landskaber, de bølgende bakker og

ikke mindst det vrimlende fugleliv.
Med lidt held får man endda isfuglen
af se.
Juvelen i selskabets flåde er selvsagt
den gamle hjuldamper, Hjejlen,
verdens ældste fungerende af
slagsen og et historisk monument.
En smuk båd, som med sin kulfyrede
maskine, sine fornemt dekorerede
skovlhjul og lydelige tuden sender
smukke Søhøjlands-billeder ind på
nethinden og ud i verden. Af og til
gæster den fine gamle dame Ry, og
det er altid en fest.
Hjejleselskabet er stiftet af industrimanden og egnspatrioten Michael

Drewsen. I 1850’erne begyndte han
sammen med en håndfuld mænd,
som kunne se idéen og forretningen
i den spirende turisme, at tegne aktier til en dampbåd. Den økonomiske
ramme var 4.000 rigsdaler, men
Drewsen bestilte, med opbakning
fra kongehuset, dog egenhændigt
en båd til 10.000 rigsdaler hos
Baumgarten & Burmeister i
København.
Den 24. juni 1861 kunne Hjejlen så
sejle sin jomfrutur fra Himmelbjerget
til Silkeborg med Kong Frederik
den 7. og Grevinde Danner plus en
række andre prominente gæster
om bord.
Se sejlplaner: hjejleselskabet.dk.

GL. TURISTEN
Også Gl. Turisten, som ligger ud
for pavillonen på Ry Marina, er et
smukt kulturminde. Fra 1922 til 1975
sejlede hun i rutefart mellem Ry og
Himmelbjerget – dengang hed hun
Turisten. Siden 2001 har Gl. Turisten
været ejet af Ferskvandsmuseumsforeningen, og “Gl. Turisten skibslaug” vedligeholder og sejler med
skibet. Gl. Turisten blev i 2011 udnævnt til Historisk monument af
Skibsbevaringsfonden. Kun 17 andre
danske skibe havde på det tidspunkt
denne fornemme betegnelse.
Sommeren igennem kan man
komme med på formidlingssejlads
på søerne og Gudenåen, og de frivillige medlemmer af skibslauget kan
både sejle skibet og fortælle en god
historie. Evt. booking af sejladser
eller yderligere oplysninger på
glturisten.dk.
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I HØJSKOLENS HAVE
AF GERTRUD THISTED HØJLUND

Men mere ydmygt placeret ligger
mit ankerpunkt omme i bunden af
højskolens amfiscene. En tung og
grov, grå sten med et for højskolerne
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så centralt citat fra Grundtvigs hånd,
om at mennesket skam ikke er en
abekat. Men et eksperiment i støv og
ånd. Det citat og den tunge sten har
jeg ofte i baghovedet, når jeg prøver
at forstå, hvorfor vi alle kommer frem
til så mange forskellige konklusioner,
holdninger og livsforløb. Vi er ikke
abekatte, der bare kan kopiere det,
andre har gjort - hvert eksperiment
i støv og ånd har sit eget lille
særegne udfald.

Foto: Agnete Schlichtkrull

Ry er fyldt med skønne steder, der
fortjener, at man sætter sig ned og
nyder udsigten. Højskolens have får
helt automatisk alle, der kommer
forbi, til at stoppe op, trække vejret
og nyde udsynet ned over sø og
skov.
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KILDEBJERG RY MED BOLIGER,
GOLF OG ZONER
I bydelen Kildebjerg bor 978 af
Rys ca. 6.600 indbyggere. Her er
en stor mangfoldighed af boliger
fra store udsigtsvillaer over andelsboliger og lejeboliger til helt nye
seniorfællesskaber. Og der kommer til stadighed nye boliger og
nye Ry-borgere til. Man regner
med at der i 2025 bor omkring
1.700 mennesker i bydelen, der har
egen børnehave og eget erhvervshus med ca. 20 virksomheder.
Boligerne ligger lige op ad byens
smukke golfbane, der drives af
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Silkeborg-Ry Golfklub. Uanset om
man er golfspiller eller ej, kan man
nyde udsigten fra den højtliggende
bane, og især hul 5, der ligger i
omkring 100 meters højde, er berømt
for sin fantastiske udsigt over byen
og landskabet.
Også arkæologisk er Kildebjerg et
spændende område. Museum
Skanderborg laver løbende udgravninger forud for udstykningerne, og
de viser bl.a., at her har været
beboelser lige siden bondesten-

alderens begyndelse o. 3900 f.Kr.
Gårde og gravlæggelser er fundet i
stor stil, særligt fra jernalderen,
500 f.Kr. - 750 e.Kr., men der ses også
spredte glimt fra både stenalder,
bronzealder og vikingetid.
Ifølge museet er det ganske specielt
at finde elementer fra så mange
perioder samlet på ét område, og det
tyder på, at det har været attraktivt
at bosætte sig her i foreløbig 6000 år.
Som led i at skabe spændende
rekreative tilbud til bydelen
lykkedes det for ti år siden at skabe
PULSPARKEN RY på Kildebjerg.
Parken, der består af Sansezonen,
Legezonen, Pulszonen og Stizonen,
blev til som et resultat af nytænk-

ning, borgerinddragelse og partnerskaber, og den fik en stærk opbakning fra erhvervslivet
i Ry (bl.a. Brugsforeningen TRYG,
Pressalit og AKVA Waterbeds)
samt fonde, politikere og godtfolk.
Når man kører ad vejen fra
Skanderborg mod Ry og passerer
Kildebjerg Ry, vil man næsten altid
se aktive børn og voksne drøne
rundt til fods og på løbehjul i
Pulszonen.
Zonerne er nemlig ikke bare
blevet et aktiv for bydelen men
for hele byen. Kildebjerg Ry ligger lige ved Siim skov, som I kan
læse om på side 70.
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KLOSTERMØLLE MED FUGLEKIG
OG BJERGBESTIGNING
Klostermølle ligger ovenpå ruinerne
af Voer Kloster, og lige der, hvor
Gudenåen slår et sving ind i Mossøs
vestlige ende. På gårdspladsen kan
man stadig finde rester af klosteranlægget, f.eks. en enlig kapitælsten,
som blev brugt af gårdens seneste
ejer, når han skulle stige op på sin
hest.

oplevelser nede ved søen og ude ved
det nye stryg, hvor Gudenåen i 2020
er lagt tilbage i sine oprindelige
slyngninger.
Ved Klosterkæret ligger den smukke
gamle, sorttjærede tørrelade fra
papfabrikkens tid. Med sine knap
100 meter er den Danmarks længste

træbygning, og i den ene ende er
der indrettet et fint fugletårn. Her
kan I være heldige at opleve både
havørnen, fiskehejren, sølvhejren og
den lynsnare, blå isfugl.

top på købmandens disk.
En travetur op på toppen (husk
vand) bliver belønnet med en fabelagtig udsigt. Find ruten og læs mere
om bjerget på bestigbjerge.dk.

Klostermølle ligger ved foden af
Sukkertoppen, som har navn efter
undergrundens lyse kvartssand. I
gamle dage, når kreaturer og får
græssede bevoksningen væk, kunne
sandet på toppen nemlig lyse op i
solen, og så kom bakketoppen til at
minde om en gammeldags sukker-

Garagen ved p-pladsen er et godt
sted at indtage den medbragte
madpakke.

Klostret og møllen blev bygget af
Benediktinermunke omkring 1050.
Munkene anlagde en dæmning,
gravede en kanal og opførte en vandmølle, og i mange århundreder
malede møllen kornet fra både
klostrets jorde og de omkringliggende
bøndergårde. Efter reformationen
blev møllen drevet videre på private
hænder, og i 1872 blev den ombygget til en fabrik for pap og papirmasse. Det statelige stuehus blev
opført som direktørbolig.
Samtidig var jernbanen Århus-Silkeborg netop kommet til Alken i den
anden ende af Mossø, og det skabte
gode muligheder for distributionen
af papmassen. I 60 år blev der derfor
dagligt sejlet gods fra Klostermølle
til Alken og retur. Fabrikken fortsatte
helt frem til 1974, hvor en brand
satte en stopper for produktionen.
Nu rummer bygningerne en fin
udstilling af møllegenstande plus
plancher om hele Klostermølles
900-årige kulturhistorie.
I direktørboligen har landsforeningen
Natur & Ungdom til huse, og deres
naturvejledere inviterer jævnligt på
34

35

Kunstneren Dorte Kristensen (også kendt som
Danielle Deneuve) indspillede i 1972 Slabadubadelle
i hovedbygningen på vandrerhjemmet. Den gamle bygning
var dengang indrettet i tidens tand med stærke
farver og psykedeliske mønstre

KNUDHULE
STRAND
På en solskinsdag er Blå Flag-stranden
ved Knudhule et farverigt mylder af
lokale og gæster, som nyder at
soppe, bade og holde picnic.
Skolebørn botaniserer, kajakroere
og SUP’ere sætter af sted ud på søen,
og der er kø ved ishuset.
Den ikoniske, halvrunde badebro og
bord-bænke-sættene med svinggrill er resultatet af et grønt partnerskab, som i 2014 også sørgede for, at
stranden fik en større renovering.
En lokal beboer havde testamenteret
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en sum penge til en forbedring af
stranden, og det skabte - sammen
med en stor frivillig indsats - basis
for de nye faciliteter.
Også hotellet på den anden side
af vejen rummer en spændende
fortælling: Oprindeligt blev det bygget som vandrerhjem og indviet i
1936 som Tulstrup Ungdomsherberg.
Bag ideen stod sognepræsten i
Tulstrup, Ernst Wienberg. Han var
fra Nordslesvig og havde i Tyskland
set, hvordan det var blevet moderne
at vandre: Det lykkedes ham at
samle 10.000 kroner ind til byggeriet,
men desværre døde han få år senere.
Under 2. verdenskrig blev Knudhule

beslaglagt af tyskerne, men efter
besættelsen genoptog Elly Wienberg
driften, og i efterkrigsårene gav
familien Wienberg børn og unge
nogle rigtig gode oplevelser med
lejrskole-ophold på Ry Vandrerhjem.
I 1971 var fru Wienberg blevet en
ældre dame, og tiden var løbet fra
vandrerhjemmene. Så hun solgte
det, og siden blev det handlet nogle
gange. En æra sluttede i 2001, da
Knudhule trådte ud af vandrerhjemsforeningen.
Til gengæld er hotellet nu trådt ind i
en helt ny æra som Knudhule Badehotel, og det har været med til at
gøre Knudhule endnu mere berømt

i hele landet. Badehotellet inklusive
Restaurant Gastronomisk Institut
har opnået status som ”Danmarks
Bedste Badehotel” mere end én
gang, og mange lokale holder deres
familiefester her.
Selve strandbredden har siden 1968
været offentlig ejendom og ejes i
dag af Naturstyrelsen. Den drives i
samarbejde med Skanderborg
Kommune.
Ry Sejlklub holder også til ved
Knudhule. Her er havnepladser til
bl.a. sejlbåde, personlift til handicappede og optimistjoller til de små
sejlere. Se mere på rysejlklub.com.
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Læs meget mere i bogen
“Da guldalderen kom til Søhøjlandet - Vilhelm Kyhn
og andre landskabsmalere på Himmelbjergegnen (2020)”
af tidl. museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen, Ry

KYHNSMINDE (LILLE HIMMELBJERG)
Kyhnsminde ved Lynghoved i Ry er
et yndet mål for folk på gåtur. Fra
udsigtspunktet er der nemlig en fin
udsigt over byen og landskabet og
op til Himmelbjerget.
Det er maleren Vilhelm Kyhn, der har
lagt navn til pletten. Kyhn tilbragte
alle sine somre i Ry de sidste 30 år
af sit liv, og efter hans død rejste
doktor Kristen Isager og en række
Ry-borgere den mindesten, som
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står på Kyhnsminde.
Og Kyhn (1819-1903) er værd at
mindes: Han var en outsider, både
konservativ og foregangsmand i
dansk kunstliv, og han etablerede
blandt andet ”Huleakademiet”, og
”Tegneskolen for Kvinder”, hvor
han underviste blandt andre Anna
Ancher.
Kyhns motiver var det danske
landskab. Han var nationalromantiker,

påvirket af Grundtvigs idéer, og han
iagttog naturen året rundt.
Fra 1873 tog han fast sommerophold
i Ry, hvor han boede på Gæstgiveriet
(nu Hotel Ry).
Kyhn var en indædt modstander af
det tårn, der i 1875 blev rejst på
Himmelbjergets top. Så indædt, at
han altid sørgede for, at noget
”skyggede” for tårnet, når han malede
motiver, hvor bjerget indgik.
En kreds af malere med Harald Foss
og Pauline Thomsen i spidsen

samlede sig omkring ham i sommerresidensen, og der opstod en lille
kunstnerkoloni i Ry; den by, som
Kyhn selv kaldte sit åndelige hjem.
(se mere i udstillingen på Museet på
Gl. Rye Mølle).
I 1904 - året efter Vilhelm Kyhns
død - gjorde Ry Håndværker- og
Borgerforening udsigtspunktet
Kyhnsminde tilgængeligt, og seks
år senere blev mindestenen rejst.
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KØNNE
KANOTURE
Hvis man én gang prøver at padle
på Gudenåen medstrøms til Ry, kan
man godt risikere at blive afhængig:
Den rolige fart, fuglene, duftene,
skoven langs brinken og nøkkeroserne i vandoverfladen, græssende
køer. Alt sammen bidrager det til
uforglemmelige sommerdage. Og
når man først har fået ”tawet” og
luret teknikken med at styre, er det
slet ikke svært. Til gengæld kan det
godt koste et par gode grin, før man
når dertil.
På en lille eftermiddagstur fra Ry
med kurs mod Julsø kan man være
heldig at se isfuglen, og fiskehejren
får man næsten altid hilst på.
Undervejs er der dejlige pladser til

dagens picnic - bl.a. ved overnatningspladsen Alling Vest.
Og så kan man naturligvis pakke
hele teltet, børn og trangia’en og
sætte af sted på en tre-fire-fem
dages tur. Enestående bliver det for
eksempel, hvis man starter i Tørring.
Tæt herved udspringer Gudenåen,
og herfra startede Hakon Mielche
sin første kanotur i 1935. Fra Tørring
kan man padle via Vestbirk og
Klostermølle hjem til Ry på to-tre
dage. Netop strækningen fra Vestbirk via Voervadsbro til Mossø går
for at være en af åens smukkeste
med fine fuglekig og junglelignende
passager.
Der er telt- og campingpladser
undervejs, og kanoudlejerne kan
hjælpe med transport i begge
ender af turen.

I kan leje en kano eller en kajak
hos Bo og Trine i Ry Kanofart (ved havnen i Ry)
eller på campingpladserne
Udlejerne har også masser af forslag
til gode ture med udgangspunkt i Ry
Husk altid redningsvesten - sejladspaagudenaaen.dk
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LINDHOLM HOVED
Uanset om man er en helt almindelig
naturelsker eller ualmindeligt
interesseret i fugle, er det værd at
tage en tur ud til fugletårnet på
Lindholm Hoved, den halvø, der går
ud på den nordlige side af Mossø.
Tårnet står på østsiden af Lindholm
hoved, og udsigten over Klosterkær,

Gudenåen og dele af den 10 km lange
Mossø er formidabel. Søen er
omgivet af et varieret landskab med
skove, enge, agerland, rørskove og
moser, og det afspejler sig i et tilsvarende varieret fugleliv.
Året rundt er der masser af andefugle
at kigge på, og den majestætiske

fiskehejre kan man som regel også
få øje på.
Dansk Ornitologisk Forening skriver:
Det er sjældent de helt store fugleflokke, der kan ses fra tårnet, men
et besøg en forårs- eller sommeraften, kan anbefales. Her får du

fuglene på søen i fint medlys, mens
rørsangerne synger i rørskoven omkring tårnet. Om vinteren ses ofte
stor skallesluger, og hold øje med
de overvintrende havørne, der tit
besøger Mossø.

Tårnet kan nås til fods fra p-pladsen på Lindholmvej.
Der er vist af til p-pladsen fra vejen mellem
Emborg og Gl. Rye (Emborgvej)
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LYNGBAKKERNE I GL. RYE
- BYENS EGNE BAKKER

I sensommeren, når hedelyngen
blomstrer, er bakkerne bag Gl. Rye
klædt i lilla. Sådan er det nu, og
sådan var det også i gamle dage,
hvor heder og overdrev var almindelige naturtyper i Søhøjlandet. I dag
kræver det en aktiv indsats at holde
den type områder fri for opvækst.
Og det er netop det, der sker i Gl.
Rye, hvor borgerne har købt byens
bakker.
Det gik sådan her til:
I 2014 kom det store og fredede
område, Lyngbakkerne, til salg.
Borgerne i landsbyen mobiliserede
og gik i gang med at stifte en støtteforening med henblik på at oprette
en fond, der kunne købe de mest
bynære af bakkerne. Borgernes frygt
var, at bakkerne ville blive købt af en
lodsejer, som ville hegne det hele
inde - og dermed byens borgere
ude. Og i slutningen af 2014
lykkedes det den nystiftede fond,
Naturfonden Gl. Rye, at erhverve 17
hektar af de meste bynære dele af
bakkerne. Ikke mindst takket være
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en stor gave fra A.P. Møller Fonden.
Støtteforeningen eksisterer stadig,
og det er den, der sammen med
græssende heste, sørger for, at
Lyngbakkerne ikke springer i
birkekrat.
Måske I har lyst til at give en hjælpende hånd? Tjek støtteforeningens
facebook-side.
Alle er også velkomne til at gå på en
dejlig travetur i bakkerne. Start ved
Museet på Gl. Rye Mølle og følg den
markerede sti op over Musebakke til
Galgebakken (101 m.o.h.), hvor I kan
puste ud på bænken og nyde den
fabelagtige udsigt over landskabet
mod Klostermølle og Mossø.
Gysende er det at forestille sig, at
der i galgen, der kunne ses viden
om, måske har dinglet både mand
og ulv – til skræk og advarsel.
Ved Lyngbakkerne ligger det
populære spisested Lyng Dal Hotel
og Restaurant, som er skattet af
både lokale og gæster

MARIMUNDE OG BIRKHEDE
MED FUGLETÅRN
Det er ikke så ofte, at man ser tre
broer løbe helt parallelt. Men siden
gang- og cykelbroen over sømundingen ved Marimunde i Ry kom til
i 2012 har her - med få meters slip
imellem - været passage for både
biler, tog og mennesker. Og så kan
småbådene endda passere under
alle tre broer på deres tur fra Birksø
til Knudsø.
Den smukke træbro i limtræsbjælker,
kaldet Kvickly-broen, og de træbelagte stier, der leder dertil fra begge
sider, udgør en del af Himmelbjergruten mellem Ry og Silkeborg (se
side 26). Men nok så vigtigt udgør
den en del af skolevejen mellem
Alling og Ry, så børnene slipper for
at skulle færdes på den trafikerede

vejbro. En dejlig travetur kan gå fra
Ry via roklubben og ud over Marimunde til p-pladsen ved Birkhede.
På træstierne er der en nærmest urskovsagtig stemning, så tag jer tid
til at nyde alle de grønne dufte. Ude
ved Birkhede er der rejst et rustikt
fugletårn, hvor man kan studere de
fine plancher, tegnet af Theis
Andersen fra Ry. Theis’ tegninger
fortæller om både svaner, skarver,
lappedykkere, blishøns, hejrer,
andefugle og mange flere – og der
er en god chance for også at se
dem i virkeligheden.
På p-pladsen er der en lille bålplads
og et bord-bænke-sæt, der indbyder
til en velfortjent kop (termo)kaffe.
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MASKENKOL
Maskenkol er en fin repræsentant
for det kløftlandskab, som giver
Søhøjlandet sin dramatiske skønhed.
Kollerne er ikke i geologisk forstand
afsat som bakker; de er fritliggende
rester af et istidsplateau, som er
gennemskåret af kløfter. Derfor har
de ofte stejle skrænter, og derfor
kaldes de ”falske bakker” (tænk blot
på Himmelbjerget/Himmelbierrig
Kol eller Hindbærkol og Gammelkol).
I Istiden løb nemlig en stor tunneldal
fra Århusbugten forbi Maskenkol og
til Funder Ådal. Da isen smeltede,
blev der efterladt nogle isklumper,
såkaldte dødisklumper, i tunneldalen. Da de smeltede, løb vandet
med voldsom kraft ned af dalens
stejle sider og skabte de enorme
kløfter. Også i dalbunden var der
dødisklumper, og da de mange
hundrede år senere smeltede, blev
der dannet en perlerække af søer,
som vi nu kender i Søhøjlandet:
Vengsø, Knudsø, Birksø, Julsø,
Borresø, Thorsø og Bøllingsø.

Husk altid lup og kikkert
på en naturtur ved Ry.
Eksempelvis er agatugler,
agurkeedderkopper og
blå mosaikguldsmede
blot nogle af de væsener,
man kan møde i bakkerne
omkring Ry

Bestiger man Maskenkol på en klar
dag – f.eks. på en travetur rundt om
Knudsø – bliver man belønnet med
en storslået udsigt over Knudsø,
Marimunde og Birksø plus et fint
vue over Ry. Og så kan man kigge
over til nabokollen Harryskol, der er
opkaldt efter Harry Dideriksen, som
åbnede Birkhede Camping i 1962.
Maskenkol ligger på Birkhede
Camping, hvor man er velkommen
til at slå sig ned og spise en is. Hvis I
vil benytte campingpladsens
faciliteter, så meld jeres ankomst i
receptionen og sig goddag.
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MUSEET PÅ GL. RYE MØLLE
Gl. Rye Mølle er en såkaldt hatmølle,
også kaldet en hollandsk gallerimølle.
Vingerne er 18 meter lange og
senest restaureret i 2010.
Møllen blev opført af kromanden i
Gl. Rye i 1872 og var i drift lige indtil
1984. Oprindeligt som kornmølle og
siden som savværk og korn- og
foderstofforretning.
Aktive borgere i Gl. Rye etablerede
Gl. Rye Møllelaug for at bevare møllen,
og i 1990 blev den indrettet som
museum. Nu drives den som en del
af Museum Skanderborg, godt hjulpet
af alle de frivillige i møllelauget.

stand til Gl. Rye. Her er også en fin
samling Himmelbjerg-souvenirs af
træ, og her fortælles om flyvepladsen
og flygtningelejren udenfor landsbyen.
Møllen ligger lige på kanten af
Lyngbakkerne/Galgebakken. Her
fandt man i 1944 et skelet af en
kvinde, som i sin tid måske var
blevet begravet levende på Galgebakken. Hun fik navnet Petrine, og
hendes skelet blev i mange år brugt
i historieundervisningen på Gl. Rye
Skole. I dag har hun fundet et permanent hvilested i udstillingen på
Gl. Rye Mølle.

Møllen i sig selv og det bevarede
savværk udgør en del af den
permanente udstilling, men her er
også en række andre, spændende
udstillinger om bl.a. glasfremstillingen
i 1500-tallet i Glarbo og træskoproduktionen, som i sin tid beskæftigede
mange bønderkarle og bragte vel-

Den 3. søndag i juni er alle velkomne til Møllemarked,
sidst på sommeren er der Høstdag, i skolernes
efterårsferie er der Levende Museum, og den første
søndag i december er der hyggeligt julemarked
på Museet på Gl. Rye Mølle
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RAVNSØ RUNDT
Med udgangspunkt ved Knudhule,
kan det være en rigtig god idé at
sætte lørdag eftermiddag af til en
cykel- eller travetur rundt om Ravnsø.
Så får I nemlig naturoplevelser for
alle pengene og ca. 20 km i benene.
På turen kommer I både gennem
Javngyde, Nr. Vissing og Veng med
klosterkirken og Sophiendal Slot,
Hemstok og Fiirgårde. Retur ved
Knudhule Strand er det måske en

idé med en afsluttende dukkert.
Vær forberedt på, at turen ikke er
den letteste. Det går til tider op ad
bakke.
Ravnsø er omgivet af private arealer.
Ruten går ikke helt ned til Ravnsø,
så hvis I vil have et nærmere kig på
søen, kan I slå ind på en af skovvejene.
Husk blot, at søen og arealerne
rundt om den er i privat eje, så I må
ikke slå jer ned ved søbredden, med
mindre der er mere end 150 meter
til nærmeste bygning.

Find også forslag til
naturoplevelser på
oplevgudenaa.dk

MUSIKPAVILLONEN
Hver onsdag og søndag sommeren
igennem holder Ry Borgerforening
koncert på havnen i Ry. Repertoiret
er bredt og spænder fra folk og
blues over jazz og swing til kendte
danske toner. Det er helt gratis at
lytte, klappe og synge med, og det
tilbud siger flere hundrede mennesker tak til hver eneste gang. Både
lokale og gæster.
Husk at medbringe klapstol – kaffen
eller drinken kan du købe hos
Lakeside eller ved roklubbens lille
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salgsvogn. Lakeside har til huse i den
tidligere havnekiosk (oprindelig fra
1938), som er ejet af Ry Borgerforening.
Selve pavillonen er opført i 2014 af
Ry Borgerforening, og Ry Rotary
Klub har støttet den nye “siddetrappe”. Musikpavillonen er belyst
om aftenen, og den kan lånes gratis
til ikke-kommercielle formål ved
henvendelse til borgerforeningen.
Den “gamle” musikpavillon blev
sendt på pension hos Tørring
Beboerforening.
51

RY BIKE PARK
I Ry Bike Park på Skærsåvej kan
små og store mountainbikere øve
hop, drop og ”pumpe”-teknik.
Og man kan træne balancen på
bomme og afprøve forskellige underlag. Enten som et alternativ til at
køre i skoven – eller som forberedelse
til skovturen.
Før lå her en losseplads, og gammelt
skrammel stak op ad jorden.
Grunden lå tæt på banen og virkede
både kedelig og ubrugelig. Men nogle
aktive Ry-folk fik øje på, at her var et

stykke jord, som kunne bruges til
noget helt andet og meget sjovere.
Først indrettede man for mange år
siden en BMX-bane. Den gik efterhånden i glemmebogen, men siden
kom MTB-sporten i susende vækst.
Og så gik et grønt partnerskab med
bl.a. cykelklubberne i Ry og Gl. Rye,
Naturstyrelsen, Himmelbjergegnens
Idrætsefterskole, Mølleskolen i Ry,
FDF Sletten, Skanderborg Kommune
og Søhøjlandets Turistforening i
sving.
Ry Bike Park blev indviet i 2015.
Der er bord-bænke-sæt i bike parken,
og man er også velkommen uden
MTB.

RY BYTORV

Ry Bike Park kan bruges af alle.
Men vær opmærksom på, at nogle
af de sværeste udfordringer kun
bør køres efter kyndig vejledning
af øvede mountainbikere
og aldrig, hvis man er alene
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Centralt ved banen og Skanderborgvej ligger Ry Bytorv, som i de seneste
år er blevet et attraktivt mødested.
Ikke mindst de små ”piphuse” uden
for Butik Værdig, hvor man kan
drikke en kop kaffe, mens børnene
leger, er blevet populære, og her
kan man nyde udsigten til såvel
vandbassin som bronzeskulptur.
Vandbassinet med de keramiske
klinker er skabt af Århus-kunstneren
Ginette Wien, og digtet Naturmusik

af Susanne Midtiby fra Glarbo
”danser” på bassinets bund.
Bronzeskulpturen Mangfoldighed
er skabt af den lokale, nu afdøde,
kunster Annette Jacobsen, i samarbejde med Socialpsykiatrien Ry.
Rigtig mange hænder har formet
skulpturen, som symboliserer menneskets mange ansigter, udtryk,
frygt eller drømme.
Når julemanden tænder byens
mega-høje juletræ, og når Ry City
kalder til Ry by Night, er der en
munter stemning på Ry Bytorv.
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RY HALLERNE
For mange Ry-boere er Ry Hallerne
en slags moderne forsamlingshus.
Her er fokus på sundhed, aktiv udfoldelse, mangfoldighed og socialt
samvær, og her mødes børn og
voksne til sport og fitness - både
inde og ude.
Ry Hallernes store springhal med
springgrave og motorikbane er
meget populær for både store og
små. Motorikbanen, som er bygget
op ad hele væggen i 9 meters højde,
er den eneste af sin art og lavet
specielt til Ry Hallerne.
I dagtimerne rykker skoleklasserne
ind for at have idræt, dagplejemødrene mødes, og pensionisterne kommer til seniordag, petanque, krolf,
Square Dance, bridge m.m.
Om eftermiddagen møder alle byens
mange foreninger ind, og der er nok
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af aktiviteter at vælge imellem, bl.a.
volleyball, håndbold og fodbold,
judo, floorball, bordtennis, dans,
gymnastik, fitness, badminton og
indendørs tennis.
Den første hal blev bygget i 1969, og
siden er den vokset i takt med byen,
så der nu er hele tre haller, en lille
hal, et springcenter, motionscenter,
spejlsal, e-sportslokale, mødelokaler
og fodboldafdeling med omklædning
til udendørs kampe og træning og
en hyggelig café.
Hallerne bruges også flittigt til byevents a la borgermøder, modeshows,
store velgørenhedsfester til fordel
for hallens brugere, koncerter, foredrag og meget mere. Et af de helt
store, tilbagevendende arrangementerer Lions Rys store bankospil, som
hvert år den 3. søndag i november
samler omkring 600-700 mennesker.
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RY HØJSKOLE
Ry Højskole vækker dejlige minder
hos tusindvis af danskere; nemlig alle
dem, som har oplevet et berigende
halvt år - eller måske blot en hyggelig
sommeruge - i rødstensbygningerne
mellem banen og Rye Møllesø i Ry.
Men det er ikke kun eleverne, der
elsker deres højskole: den er også et
omdrejningspunkt for rigtig mange
Ry-borgere, som med glæde går til
foredrag, teater eller sang på
Klostervej. Og som for resten nyder
det præg, som en moderne højskole
med dens unge elever og spændende
arkitektur sætter på byen.
Siden højskolen tog imod sit første
elevhold i 1892 er den vokset støt.
Den oprindelige hovedbygning fra
1892 udgør stadig en central del af
skolen, og i 1900 kom tårnet til. Siden
blev fløjen med bl.a. foredragssalen
bygget, og efterhånden tilkøbte
højskolen en række huse ud mod
Klostervej med front mod stationen:
Bakkehus, Højskolehjem, og
”Brugsen”, som frem til 1947 havde
huset Brugsforeningen TRYG. I 1967
byggede højskolen to elevhuse i
parken ned mod Møllesø – ”Underhuset” og ”Overhuset”, siden kom en

spisesal bag husene mod Klostervej
til og endelig den markante, syvkantede teatersal, som strækker sig
fra Klostervej ned mod Møllesø.
I 2017-2020 kunne hele byen følge
med i endnu en markant forandring:
Med en stor gave fra A.P. Møller
Fonden og for egne midler undergik
husene mod Klostervej en total
renovering og fornyelse. Resultatet
har skabt helt nye muligheder for
undervisning og højskoleliv. Gamle
værelser er blevet tidssvarende,
faglokaler for bl.a. musik, kunst er
gjort særdeles attraktive for enhver
højskoleelev, og der er skabt en
smuk facade mod Klostervej – lige
over for Ry Station. Renoveringen er
inspireret af stationens arkitektur,
og bidrager til arkitektonisk sammenhæng på Klostervej.
Højskolen optager ca. 100 elever
hvert halve år og holder desuden
en stribe populære sommerkurser
for folk, der gerne vil udvikle deres
kreative talenter eller bare blive
klogere.
Ry Højskole er medstifter af Hotel
Democracy, som bl.a. står for at holde
Grundlovsfest på Himmelbjerget
hvert år 5. juni.

Højskolens ældste hus, kaldet ”Forsamlingshuset”,
er ældre end skolen selv. Det var oprindeligt bygget
som byens forsamlingshus i 1883, men borgere i Ry
valgte at forære det til den nye højskole
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RY KIRKE
Den hvidkalkede Ry Kirke fra 1909
har det lokale tilnavn Kvindernes
Kirke. Den er nemlig resultatet af
en indsamling, som stærke kvinder
i byen stod bag (starten på Dansk
Kvindesamfund). Indtil kirken i Ry
blev bygget, hørte Ry-boerne til i
Dover kirke (kirkebogsmæssigt hørte
Dover og Ry faktisk sammen, helt
indtil kirkebøgerne blev digitaliserede
i 2003), så de skulle køre eller gå henved 6 kilometer for at komme til kirke.
Samtidig var stationsbyen vokset, så
der var behov for egen kirkebygning.
Tro mod denne historie mødes man
udenfor kirken af en gruppe kvinder
i form af bronze-skulpturen ”Kvinderne”, skabt af kunstneren Benny
Vindelev fra Ålborg. Skulpturen blev
indviet ved kirkens 100 års jubilæum.

to gamle mænd, har Steffensen
hentet træk fra såvel sin svigerfar
som en lokal murer og en droschekusk.
I 2015 fik kirken et nyt dåbsværelse,
tegnet af arkitekt Hans Lyngsgaard,
Svejstrup.
En tur rundt på den smukt kuperede
kirkegård byder på mange forskellige
indtryk og haveudtryk. Her er bløde
linjer, summende insekter og områder, der leder tanken hen på
natur og skov, og her er Fjeldsteds
Have - et parkpræget område med
blomstrende træer og løgplanter.
På gravstedet for udøbte børn kan
man se den lokale stenhugger
Bolette Sørensens smukke
ægformede og korssmykkede
granitsten.

Kirkens altertavle har sin helt egen
historie: Den er udført af den lokale
kunstner Poul Steffensen (1866-1923),
som ligger begravet på kirkegården.
Maleriet på tavlen forestiller Kristus
sammen med en gruppe mennesker.
Det sted, man ved første øjekast
tror er Geneserat sø, viser sig ved
nærmere granskning i stedet at være
Mossø. Steffensen har simpelthen
valgt at placere Kristus i Ry sammen
med en række lokale borgere i tidssvarende klædedragter. Kristus er
kommet til Ry.
Malerens familie stod modeller til
maleriet: Sønnen Alfred til Kristus
og hustruen Sidsel og hans to små
piger til moderen med børnene.
Den gamle kvinde er kunstnerens
svigermor og til portrætterne af de
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Ry Kirke er åben hver dag fra 7-18,
og man er velkommen til at
tænde et lys, sidde i stilhed
og tage et pusterum
Ry Kirke er Grøn kirke. Se kirkens
aktiviteter og læs mere på rykirke.dk
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RY OG GÅTUR PÅ BIRKHEDE
AF PETER INGEMANN

Jeg elsker generelt bare den lille by.
Ofte tog jeg bilen, da jeg boede på
Kildebjerg, og kørte en stille aftentur ned igennem byen. Ned af bakken hvor byen gør sig allerbedst.
Ned forbi den smukke kirke hvor jeg
er blevet gift og mine børn døbt.
Videre forbi skolen, se om der sker
lidt på Ambolten, hvor jeg selv har
drukket lidt øl - og min far mange.
Smil. Videre ned til overskæringen
og torvet. De mange små og hyggelige butikker i området, om bag den
gamle slagterforretning og ned forbi
Anna Klindt og Brugsens gamle
p-plads. Hilser på Kvickly og det
genopståede hotel og tilbage igen
til Kildebjerg. Jeg ELSKER den By.
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Foto: Joachim Ladefoged

Mit yndlingssted i Ry er Birkhede,
hvor jeg er vokset op. Det lille
fredede og helt unikke stykke natur
ligger lige udenfor Ry, og efter broen
blev bygget ved Skimminghøj er det
nærmest blevet en stor park til byen.

Jeg går ofte fra mit nuværende hjem
i Svejbæk og ud til Ry. Her kommer
jeg gennem Alling Vest teltpladsen,
hvor jeg som ung camperede hver
eneste Kristi Himmelfartsferie (og
pjækkede om fredagen hvor vi ellers
skulle være i skole - på den skole
hvor jeg gik). Efter teltpladsen går
jeg ind på Birkhede på vejen mod
Ry - og jeg tager mig selv i at smile
hver eneste gang. Især når jeg passerer den lille bæk, lige efter bakken
der går ned fra p-pladsen, hvor jeg
som lille dreng nærmest levede
mit liv. Jeg byggede dæmninger
og gravede små søer og kanaler, og
glædede mig til hvert forår, når jeg
kunne se de store gedder kæmpe
sig igennem det lave vand for at
komme op at gyde i mosen.
For et par år siden var jeg så heldig
at se det fantastiske og livsbekræftende syn igen på en gåtur på
Birkhede.
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RY STATION
Hver dag er der travlhed omkring
den smukke gamle station i Ry,
byens eneste fredede bygning.
Pendlere og skoleelever parkerer
cyklen og fortsætter med tog mod
øst og vest, og i stationsbygningen
sørger et aktivt kontorfællesskab
for, at døren går livligt op og i.
På bænkene foran bygningen og
hos naboen – Torvehallen – kan alle
læne sig tilbage med en kop kaffe/te
og nyde gadens travle teater.
Og lige her på stationspladsen ligger
frøet til den by, der nu har udviklet
sig til et moderne, attraktivt fællesskab med masser af butikker, spisesteder, kulturaktiviteter og turister:
Både jernbanen og Ry Station blev
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åbnet for trafik 2. maj 1871.
Stationen blev bygget på Siim Mark
som ”en station af 5. klasse” - det vil
sige en 4-fagsbygning med en ventesal, en ekspedition med kontor og
en bolig for stationsforstanderen.
Sidstnævnte fik også sin egen have.
Stationerne i Silkeborg og Skanderborg var af 3. klasse og naturligt nok
større end stationen i Ry.

damptog dampede ind, tiltrak den
lidt efter lidt håndværkere og småvirksomheder fra oplandet.

Ry Station fik navn efter områdets
største by, Rye (nu Gl. Rye), på vestsiden af åen. Men faktisk ligger
stationen jo øst for åen – altså i udkanten af landsbyen Siim og tæt på
Siimtoften.

Fra perronen kan man kigge over
på Ry Mølle, bygget i 1881, og som
også har lagt navn til Mølleskolen.
I 1881 droppede Rye Mølle (altså
vandmøllen ved Gudenåen) kornmølleriet og byggede et elværk og
træsliberi til fremstilling af træmasse
til papirproduktion. Til gengæld
overtog den nyopførte Ry Mølle
kornmølleriet.

Da jernbanearbejderne arriverede,
opstod hurtigt et gæstgiveri (nu
Hotel Ry) og en købmandsbutik, og
da banen åbnede og det første

De etablerede sig i Ry, og med den
øgede trafik blev stationen for lille.
Derfor blev den udvidet i 1898 og
igen allerede i 1900 - først med et
ekstra fag og derpå med en ekstra
etage i højden.

I 1890 blev der registreret 228 indbyggere i Ry Stationsby, og tallet er
bare vokset og vokset siden da. Så i
150-året for stationsbyens fødsel er
vi omkring 6.600 borgere i Ry.
Indtil 2015 kunne man købe en togbillet på Ry Station, men den digitale
udvikling og lanceringen af Rejsekortet gjorde et fysisk billetsalg
overflødigt. Også byens turistbureau
holdt i mange år til på stationen.
For enden af Klostervej ligger
Hotel Ry med restaurant,
gastropub m.m., og på den
anden side af banen
ligger det helt nye spillested
Gnisten, som er indrettet i det
gamle varmeværk
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RY TORVEHAL
Om lørdagen er der marked med
friske grøntsager, og til hverdag er
der en kommen-og-gåen af kaffedrikkende voksne og legende børn:
Torvehallen på Klostervej er på få år
blevet et populært samlingssted i
byen, og i løbet af sommeren 2021
bliver der endnu mere at komme
efter: I det nye lokale, der afslutter
Torvehallen hen mod stationen,
indretter lokale Mia Rünitz, kendt
fra butikken Chola på Klostervej,
nemlig en forretning, der bliver en
kombination af bolivianske tekstiler
og thesalon.
Den festlige indvielse af den helt
færdige Torvehal finder sted samtidig med fejringen af Rys 150 års
jubilæum.
Folk samles konstant i større eller
mindre grupperinger i Torvehallen.
Motionister bruger den som mødested, børn stimler sammen, og den
er rammen om forskellige kulturelle
arrangementer. Med den nye
tilbygning og afskærmning bliver
der basis for mere torvehandel og
kulturelt liv.
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Takket være en vedholdende indsats
fra engagerede ildsjæle i Ry og
støtte fra Kvickly Ry, en bonkampagne og tilskud fra Skanderborg
Kommune lykkedes det at indvie
første etape af Torvehallen i 2017.
En bevilling på 2,5 mio. kr. fra
Foreningen Realdania er suppleret
med støtte fra lokale virksomheder
og private, der gjorde det muligt at
komme i mål med anden etape i
20-2021.

Hvis man har en god idé
til en aktivitet eller en
event i Torvehallen, skal
man bare skrive til Ry
City eller Ry Bibliotek

Den smukke trækonstruktion er
tegnet af den lokale arkitekt Jesper
Danø med inspiration fra og i samklang med såvel den gamle stationsbygning som den nye facade på Ry
Højskole (som Danø også er mester
for). Torvehallen modtog i 2018
Skanderborg Kommunes Arkitekturpris. Hertil kommer rosende anmeldelser i magasinet Træ, Arkitekten og
Arch Daily.
En driftsgruppe med repræsentanter
for Ry City, Fælles om Ry, Ry Borgerforening, Foreningen Søhøjlandet,
Ry Højskole og Ry Bibliotek står for
driften og sørger for, at nye aktiviteter
og begivenheder finder vej til
Torvehallen.
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SALTEN, HØJKOL OG LØNDAL
- EN SMUK KØRETUR
En rigtig flot køretur og en klar favorittur blandt lokale går fra Gl. Rye til
Salten. Vejen er højt skattet af
cyklister, motorcyklister og bilister,
som i hyggeligt tempo bevæger sig
ad den lille skovvej. Ikke så underligt
er den også en yndlingstur for mange
veteranbils-entusiaster.
Midt i Gl. Rye er der skiltet til Salten
(8 km), og her starter turen, som nu
går ad Hjarsbækvej mod vest (den

Lige før Salten by ligger
Løvenholt gods. Den nu
afdøde ejer Lennart von
Lowzow har skrevet
bogen “Skovgodserne
ved Salten Langsø”

kommer til en badebro. Gå ud på
broen og nyd udsigten over
Sanatoriebugten, som denne del af
Rye Møllesø kaldes. Nu kan I se over
på Holmen, den lille halvø som i dag
rummer Holmens Camping. Her i
åens snævring ligger også - under
vandspejlet - resterne af det gamle
overgangssted Faldgårde, som i
vikingetiden var et broanlæg, der
muliggjorde trafik på tværs af åen.
Gravhøje på begge sider af anlægget
vidner endda om, at her endnu tidligere var et vadested fra stenalderen
og bronzealderen.

bliver senere til Højkolvej) - bakke
op, bakke ned gennem skoven og
det uberørte landskab. Den lille
asfaltvej, som er navngivet efter
skovgodset Højkol (privatejet område), snor sig på det smukkeste
frem mod målet i Salten.
Rhododendron-parken ved Højkol
er åben for besøgende en gang om
året, som regel den første søndag i
juni, hvis det ikke er i Pinsen.

SANATORIET,
SKOVEN
OG FALDGÅRDE
En spændende gåtur med tråde
tilbage i Rys tidligste historie kan
starte på den lille holdeplads, hvor
Skærsåvej møder Klostervej. Her
kan I også på skiltene læse om bl.a.
resterne af den hovedfærdselsåre,
som i vikingetiden førte ned til
Gudenåen og krydsningsstedet ved
Faldgårde (se side 12). Hulvejene ses
stadig som dybe furer i landskabet,
for de gravede sig ganske enkelt
ned i landskabet på grund af
færdslen med mange kreaturer og
tungtlæssede kærrer.
Nede ved åen går I til højre og
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Lige ovenfor badebroen ligger den
smukke hvide bygning, som i dag
huser Sclerosehospitalet Ry, ejet af
Scleroseforeningen. Den er opført i
1903 som sanatorium for tuberkuloseramte kvinder. På den tid hærgede
sygdommen hele Danmark, og den
fremsynede Ry-læge Kristian Isager
sørgede for, at der blev bygget to
sanatorier i Ry. Det mindste – på
Søkildevej – er nu privat bolig.
Man kan komme ind i Sanatorieskoven mange steder, og inde i
skoven krydser små hyggelige stier
hinanden.
Gå f.eks. ind fra Sanatorievej.

Ved holdepladsen kan I lytte til
en af de 30 historier, som indgår
i StoRyTuren. Det er digitale
fortællinger, som I via en QR-kode
får læst op på mobiltelefonen
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SDR. EGE STRAND
Stranden ved Sdr. Ege er en herlig
tumleplads på en sommerdag og et
fint udgangspunkt for skoleelevers
undersøgelser af flora og fauna.
Det lave vand inde ved bredden og
broerne ud i Knudsø gør stranden
velegnet for både børn og teenagere,
og når kulden sætter ind er det vinterbaderne, som sætter hinanden
stævne her til en (meget) frisk
dukkert. Forståeligt nok er der en
flydende sauna på tegnebrættet.
Et grønt partnerskab kunne i maj
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2014 indvie helt nye faciliteter på
Sdr. Ege, så nu er her både brusefaciliteter, toiletter, omklædningsrum og udekøkken. Under det store
halvtag og ude på plænen er der
bord-bænke-sæt, bane til beach
volley og sving-grill.
Naturformidlingen finder bl.a. sted
på ekspeditioner med det soldrevne
skoleskib Kvickly Ry og på store
plancher, som er sat op under
halvtaget.

Bebyggelsen Sdr. Ege Strandpark er
opført på en tidligere campingplads,
Sdr. Ege Camping, som fra 1962-2003
tiltrak tusindvis af turister.

Navnet? Det har vist ikke noget
med en eller anden Knud at gøre,
men søen er måske opkaldt efter de
mange bakkeknuder i området.

I 1972 byggede Grethe og Erling Lund
Nielsen Restaurant Sdr. Ege, og i 1979
åbnede diskotek El Bombin (senere
Avalon) i underetagen. Restauranten
lukkede i 2015, og her er nu bygget
boliger.

Der går rygter om, at der dybt nede
i søen findes et meget stort væsen,
som ingen har set, men som flere
lystfiskere mener, de har været i
kontakt med.

De åbne arealer ned mod Knudsø er
offentlige, så der er adgang for alle.
Knudsø er meget dyb, ja faktisk én
af landets dybeste. Der er hele 29 m.
til bunden.

Måske en kæmpemalle eller en
meget stor knude (ferskvandsfisk i
torskekvabbefamilien)?
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SIIM SKOV MED MTB, SHELTER
OG SKØNNE UDSIGTER
Den bynære Siim Skov med de
mange kilder er med god grund
blevet et yndet mål for både de toog firbenede + de tohjulede – en
rigtig rekreativ perle.

sine ”lange nedkørsler, skrappe
opkørsler, masser af fedt flow og
fantastisk skøn natur”, og i hundeskoven er der en lystig trafik og
bjæffen af firbenede i alle størrelser.

Da Kildebjerg Ry og golfbanen blev
etableret, opkøbte Kildebjerg Ry A/S
nemlig et par landbrugsejendomme,
som havde hver sin skovparcel i
Siim Skov. Kildebjerg Ry A/S gav
skovstykkerne videre til Naturstyrelsen, som købte mere af skoven og i
dag driver cirka 45 hektar i Siim Skov.

Der er gode vandrestier rundt i området, og fra skovens ”koller” (høje
stejle bakker) er der fantastisk flotte
udsigter over Knudsø og Knudådalen
mod nord og nordvest.

Siim Skov har været fredskov siden
1805, og derfor skal skoven blive
ved med at være skov altid.
Naturstyrelsen har ansvaret for at
sikre en sund og stabil skov, og
heldigvis er de også gerne med til
at gøre skoven tilgængelig for alle,
til fods og på cykel.
Et 6,3 km langt MTB-spor, der er
ensrettet og starter ved Kildebjerg
Erhvervshus, er super populært med

Skovens udsigtspunkter vil skifte
over tid: Naturstyrelsen vil fælde
nogle af træerne, så der opstår nye
udsigter og samtidig plante nye
træer, så nogen af udsigterne
forsvinder i takt med, at de vokser op.
Lige nu er det f.eks. fantastisk smukt
at kigge ud over området fra Skovhytten i Siim Skov. Her er bænke
at sidde på plus en rigtig hyggelig
grillhytte (etableret i samarbejde
med Naturstyrelsen, Børnehuset
Kildebjerg, Kildebjerg Ry A/S og
Danmarks Naturfredningsforening).

SIIMTOFTEN
Siimtoften er hele byens grønne
samlingsplads. Den er ejet af
Skanderborg Kommune og står
derfor til rådighed både for os og
vores gæster.
Historien om Siimtoften går mindst
500 år tilbage: Navnet Siim dukker
nemlig op første gang i 1519 i forbindelse med Siimgaards Mølle, som
da hører til Øm Kloster.
Efter reformationen i 1536 nævnes
møllen som krongods, men så
forsvinder navnet Siimgårds Mølle
ud af historien. Til gengæld dukker
navnet Rye Mølle op i 1578. Mon ikke
der er tale om én og samme mølle,
som mellem 1536 og 1578 har skiftet
plads fra Siim-siden af Gudenåen
til Rye-siden? I hvert fald er der
foran Rye Mølles turbinehus fundet
tykke egepæle, der stammer helt
tilbage fra 1300-tallet. Det vil sige, at
der var en opstemning på tværs af
Gudenåen langt tidligere end Rye
Mølle er kendt, altså sandsynligvis
den, der også blev brugt til klostrets
mølle.
I 1617 fik kongens fæstebonde på
Rye Mølle lov til at bruge den ”på
Siim Mark beliggende, indelukkede
toft”. Der er sikkert tale om den
gamle mølletoft til Siimgards Mølle,
altså Siimtoften.
Rye Mølles Fabriker blev bygget på
toften i 1917. Her imprægnerede man
bl.a. én million el- og telefonmaster,
som blev lagt til afdrypning på
Siimtoften. Det medførte desværre
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nedsivning af diverse forurenende
stoffer fra træbehandlingen.
Rye Mølles Fabrikker blev siden
afløst af en tømmerhandel og et
byggemarked.
I 1989 blev Kvickly bygget på Siimtoften, og her er det moderne supermarked siden vokset støt - senest
med en stor udvidelse i 2019/20.
Hvert år i pinsen lægger Siimtoften
græs til Outdoorfestivalen, som
tiltrækker tusindvis af aktive friluftsfolk. Veteranbiltræf finder man også
her hver torsdag i sommerhalvåret.

På Siimtoften kan I gå på
stien rundt langs skrænten,
nyde kaffen og udsigten på
bænkene, gå en tur i
Labyrinten af sten eller i
Søhøjlandskompasset
(alt sammen resultater af
RYST-festivalen, som blev
holdt på Siimtoften i årene
2009-2012)
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Siimtoften

SKIMMINGHØJ
MED TELTPLADS OG UDSIGTSBÆNK
Skimminghøj, som ligger på en stor
landtange ud i Birksø, har både
teltplads og udsigtspunkt. Helt på
toppen holder Ry Borgerforening,
i samarbejde med Ry Roklub, sine
populære Skt. Hans fester, og bænken
heroppe er et rigtig godt mål for en
travetur fra byen. Belønningen er
nemlig en fantastisk flot udsigt over
både Birksø, Marimunde og Kaninøen.
Bænken i sig selv gør ikke meget
væsen af sig, men den er en markør
i landskabet og kendt og elsket af
de fleste Ry-borgere.
Meget tyder da også på, at der har
færdedes mennesker på Skimminghøj i tusinder af år. Fund af bl.a. flint
er dateret til jægerstenalderen, og
det er nemt at forestille sig, at stedet
har været perfekt for datidens
jægere og fiskere. Også dengang
udgjorde Søhøjlandets søer og åer et
vidtforgrenet vandsystem, så herfra
havde de nem adgang til et stort
jagt- og fiskeriområde.

KANINØEN
Ifølge lokale beretninger fik Kaninøen
sit navn, fordi den navnkundige
skoleinspektør og ejer af øen, P.K.
Fjeldsted, havde givet tilladelse til,
at der blev gjort forsøg med kaninavl
derude, hvor dyrene selvsagt ikke
kunne stikke af. Desværre forsvandt
kaninerne, da det blev sne og frost.
Nu er det Skanderborg Kommune,
der ejer øen, men det er - ifølge
overleveringen - den til enhver tid
siddende skoleinspektør i Ry, der
har brugsretten.
Om det fænomen siger skoleleder
Kristian Toft fra Mølleskolen:
Jeg kender godt til historien om
min potentielle brugsret til Kaninøen,
og jeg har faktisk for nylig været på
besøg derovre. Desværre forlyder
det dog, at aftalen om brugsretten
vistnok er skrevet i en lille sort bog,
som tilsyneladende er blevet væk.
Så indtil videre må jeg nok hellere
afstå fra at benytte brugsretten.

Teltpladsen ved Skimminghøj er
ideel for kanosejlere, der gør holdt på
turen gennem Gudenåen. Overnatning er tilladt for alle søfarende, men
kun to nætter i træk. Der er bådebro,
borde-bænke-sæt, bålplads, toiletfaciliteter og mulighed for bad.
Mange Ry-borgere så gerne, at der
blev endnu bedre faciliteter for
friluftsfolkene på Skimminghøj, så
der er dannet et grønt partnerskab
til formålet.
74

75

SKRIVERKOL OG
HIMMELBJERGGÅRDEN
At der er en uendelig smuk panoramaudsigt FRA Himmelbjerget, kan der
ikke herske tvivl om. Men der er også
mange smukke udsigter TIL Himmelbjerget fra mange af de omkringliggende bakker. Et af de allerfineste
perspektiver får man, hvis man sætter sig på bænken på Skriverkol, som
med sine 157 meter er ti meter højere
end Himmelbjerget. Til alle årstider
er her en fabelagtig udsigt over
slugten mod tårnet - med søen og
landskabet som baggrundstæppe.
Traveturen ud til Skriverkol kan være
lidt knoldet, så den kræver solidt fodtøj
og egner sig ikke til gangbesværede.
Parkér f.eks. bilen eller cyklen på P2
eller P3. Fra parkeringspladserne går
der en lille sti ind gennem skoven og
ned til bænken, 152 m.o.h., og wauw,
udsigten åbenbarer sig.
Skriverkol er måske opkaldt efter en
kongelig skriver. Den slags var der
på alle slottene, og deres opgave
var at føre protokoller over f.eks.
Fæstebønder. En skriver kan have
haft sin yndlingsplet her.
Når I kommer retur fra traveturen,
kan I gå ind og besøge Himmelbjerg-

76

gården med den genkendelige gule
hovedbygning. I mere end 100 år var
her opdragelsesanstalt, børnehjem
og institution for udsatte og sårbare
børn, og kun de færreste lokale
færdedes her. Nu er formålet med
stedet et helt andet: I 2017 købte
Aslaug Færch Johnsen stedet og har
siden skabt et ”Nordisk inspirationscenter for bæredygtig udvikling”.
I de mange bygninger er der nu
faciliteter til kurser og retræter,
kontorfællesskab, kunstværksteder,
boliger og meget mere, og der er
masser af plads både inde og ude til
at holde konferencer og events.

Skriver Kol - akkurat ligesom f.eks.
Himmelbjerget, Bines Kol, Kongestolen,
H. C. Andersens Høj og Åsen – er en såkaldt
falsk bakke (deraf navnet kol). Det geologiske
udtryk dækker over, at bakkerne er dannet
ved, at det omkringliggende materiale i
istiden er eroderet bort

En lille café starter i sommeren 2021
og også en gårdbutik er på tegnebrættet, så snart kan traveturen
rundes af med en kop økologisk
kaffe og kage til.
I er velkomne til at drysse rundt til
fods mellem de mange bygninger,
læse mere om visionen, se køkkenhaverne og måske slå en sludder af
med dem, I møder. Blot husk at
stedet også er bolig for mange
familier med tilknytning til Himmelbjerggårdens drift og aktiviteter.
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SKT. SØRENS KIRKE OG KILDE
Det markante tårn på Skt. Sørens
Kirke i Gl. Rye kan ses viden om, og
kirken, der netop er blevet renoveret,
er et epicenter i fortællingen om
Søhøjlandet. I og omkring kirken
har der udspillet sig historiske hændelser, og folk i Gl. Rye er med rette
stolte af deres vartegn.
Skt. Sørens Kirkes betydning kan
tilskrives en bondeknøs fra Gl. Rye,
som løb af gårde, blev munk og
senere døde omkring år 300 som
biskop i Køln.
Langt senere viste en kilde i Rye
Sønderskov sig at have helbredende
kræfter, og den blev helliggjort som
Skt. Sørens Kilde. I 1400-tallet
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opstod der nærmest en kult omkring
kilden, og folk begyndte at valfarte
til Gl. Rye for at søge helbredelse.
Rige gaver fra taknemmelige
pilgrimme tilflød kirken, som blev
viet til Skt. Søren, og den beskedne,
romanske granitkirke blev efterhånden udvidet med et tresidet
korparti, korsarme, langhus (som
står endnu) og et nyt tårn.
Tilknytningen til Øm Kloster har
bidraget til kirkens storhed og
landsbyens voksende betydning. På
de tre store, årlige valfartsdage var
der mægtige markeder, og byen
opnåede nærmest købstadstatus.
Men det var i forbindelse med reformationen, at Gl. Rye for alvor skrev

sig ind i Danmarkshistorien:
Skt. Sørens Kirke var rammen om
kongevalget i 1534, hvor de jyskfynske rigsråder valgte den lutherske
hertug Christian, siden Christian den 3.,
til konge. Kongevalget førte til reformationen, som førte til den katolske
kirkes fald og til nedlæggelsen af
stribevis af klostre, bl.a. Øm Kloster.
Efter reformationen forfaldt kirkebygningerne. Det karakteristiske
solitære tårn, som vi ser i dag, er fra
1912, men bygget på fundamentet
af det gamle, og fra tårnets top har
man en helt formidabel udsigt over
landskabet. Kirken og tårnet er
normalt åbent mellem kl. 9 og 15 på
hverdage.

En tur ud til kilden kan starte ved
p-pladsen foran skolen i Gl. Rye.
Et lille stykke oppe ad Nyvej drejer
Skovsbjergvej til venstre, den følger I
ca. 700 m, så vil I finde kilden på
venstre hånd.
Kirken er, udover
gudstjenester, også
ramme om mange
orgel- og korkoncerter.
Se programmet på
gl.ryekirke.dk
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SLETTEN
Sletten er betegnelsen på det 238 tdr.
land store, bakkede og skovklædte
område langs Julsø mellem Himmelbjerget og Svejbæksnævningen.
Det har siden 1927 været ejet af FDF,
og hedder nu FDF Friluftscenter
Sletten. Rundt om på det store
areal har Sletten en stribe ældre og
nyere bygninger, bl.a. Limbjerggård,
Bøgebjerg og Det ny Sletten.
Æblegården huser administrationen,
og herfra sørger medarbejderne for
udlejning til skoler, foreninger,
institutioner og virksomheder, som
ønsker at gøre brug af de mange
friluftsaktiviteter. På Sletten er der
masser af grej, og naturvejlederen
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sætter gerne gang i legen og udfordringerne. (Der udlejes ikke til
private formål). Hvert femte år i juli
holder FDF sin landslejr på området,
og her flytter 15.000 FDF’ere fra hele
landet ind på Sletten i 10 dage.
Til hverdag er Sletten en herlig
naturperle for både lokale og gæster.
Alle er velkomne til at gå eller cykle
en tur på de mange stier i området
eller gå på opdagelse i de tre
naturbaser: træbasen, dyrebasen
og lydbasen eller snitte sit navn
på nature-tag-wall’en. Man kan
også forsøge at komme igennem
forhindringsbanen – den såkaldte
low-rope-bane. Eller man kan bare
traske rundt og nyde det smukke,
bakkede landskab.
Find kort på sletten.fdf.dk.

På Æblegårdens
loft ligger
”FDF Historisk Samling”,
som rummer effekter,
plakater, instrumenter,
uniformer, billeder
og meget andet fra FDF
gennem 100 år
Spørg en af
medarbejderne på
Æblegården, om
I må kigge ind

Frivilligt Drenge- og Pige
Forbund, FDF, er en
danskstiftet, folkekirkelig
ungdomsorganisation,
som giver børn og
unge et ståsted at
møde verden fra
FDF lægger vægt på,
at der skal være plads
til alle børn - med
legen, fantasien og
samværet i fokus
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STORE KNØS
Med sine 129 m.o.h. når Store Knøs
næsten op på højde med Himmelbjerget. Og mange vil mene, at
udsigten fra Knøsen over Søhøjlandet er næsten lige så storslået.
Skræntskoven lige nord for Storeknøs er et meget flot stykke naturskov, hvor de store bøgetræer får lov
til at falde omkuld, når deres tid er
omme.
Opstigningen til den imponerende
top kan foregå ad en ringrute, og
afhængigt af, hvilken vej rundt I
vælger, er turen let eller svær.
Uanset ruten bliver I belønnet med
en helt enestående udsigt. Stil f.eks.
bilen eller cyklen på p-pladsen ved
Sønderskovvej/Tønningsletvej og
følg skiltningen.
Find kort på bestigbjerge.dk.
Fra 1900 til 1966 var der traktørsted
på Storeknøs. Først i en lille pavillon
i schweizer-stil, siden i en større nybygning. Og der var sågar i en periode
en udendørs keglebane, som var
med til at gøre Knøsen til et yndet
udflugtsmål for de mange, som fik
egen bil i 50’erne og 60’erne. I dag
er den tidligere restaurant privat
bolig, men I er velkomne til at
stoppe op og nyde udsigten.
Knøsen ligger på den egn, som
kaldes Glarbo. Glar betyder “glas”,
og her fik kongen i 1500-tallet fremstillet både vindues- og drikkeglas.
Alene til Christian den 4.’s kroning
blev der leveret 26.000 drikkeglas.
Syd for Storeknøs finder I en rekonstrueret glasovn, hvor der også er et
infoskilt.
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TULSTRUP KIRKE
Der er fine overnatningsmuligheder for grupper
og skoleklasser på
Knøsgården/Himmelbjergegnens
Friluftsgård. Blandt andet en
lavvu (samisk nomadetelt
a la en tipi) med plads til
25 personer. Booking sker via
Himmelbjergegnens
Natur- og Idrætsefterskole

Middelalderkirken i Tulstrup er
næsten tusind år gammel (o. 1160)
og ligger højt over Knudsø ved den
gamle landevej (kaldet adelsvejen)
mellem kongebyen Skanderborg
og tingbyen Viborg.
Gå en tur rundt om kirken og se de
oprindelige, rundbuede dørportaler
mod nord og syd: Mod nord er døren
tilmuret, men bemærk karmstenen
med ærkeenglen, dragedræberen
Sct. Michael: Kirken var netop indviet
til ham, og det kan føre til en idé om,
at Tulstrup Kirke engang var pilgrimskirke. På overliggeren er der et relief
af den tronende Maria med et stort
Jesusbarn tilbedt af en engel med
røgelseskar. Over syddøren ses
Kristus mellem engle og på siderne
en bispehelgen og dyrefigurer.

Inde i kirken tiltrækker de nye alterbilleder sig opmærksomhed, for de
er malet af to lokale kunstnere: Ved
påsketid er det Mari Dahls billede
”Langfredag” (2011), der sidder på
alteret og resten af kirkeåret, er det
Tove Lundbys lysfyldte billede med
duen i topfeltet.
Den særprægede prædikestol i eg
(o. 1550) er en af de få prædikestole
fra tiden kort efter reformationen.
Blot ca. 15 år efter reformationen har
sognebørnene i Tulstrup set deres
præst stå på stolen og forkynde den
evangelisk-lutherske kristendom.
Bagerst i kirken står en jernbeslået
kiste fra 1500-tallet, også kaldet
Grev Gerts brevkiste. Han skal have
stillet den i kirken under grevens fejde
for at have sine værdier i sikkerhed.
Find en fin lille folder om kirken i
våbenhuset.

Stil bilen eller cyklen ved
Knudhule strand og gå
turen op gennem
skoven til Tulstrup
I 1949 malede kunstneren
Carl Fischer en række billeder
direkte på væggen i spisesalen
på Knudhule Vandrerhjem.
Billederne var inspireret af
sagnet om den kullede greve,
som sænkede en kiste med
guld ned på bunden af Knudsø.
Det er den selvsamme kiste,
Grev Gerts Kiste, som nu står i
Tulstrup Kirke. Billederne på
væggen i det tidligere
vandrerhjem er for længst
malet over
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VED DALGÅRD OG ODDERHOLMEN
AF JETTE TORP

Som barn og ung i Ry havde jeg
flere yndlingssteder, på et mere eller
mindre ubevidst plan ganske vist,
for det der med natur er ikke noget,
man går vildt op i som ung - den er
der jo bare. At ligge i skyggen under
et træ på stranden ved Knudhule, at
lege vilde cowboy - og indianerlege
i den stejle skov bagved Ry Hallen
eller at kælke på den fedeste kælkebakke ned mod Randersvej.
Alligevel er det yndlingssted, jeg vil
fortælle om, et sted jeg først lærte
at kende som voksen. I nogle år var
jeg lykkelig ejer at et sommerhus
på Odderholmen mellem Gl. Rye og
Emborg - midt i Guds skønne natur
med kig til skov, å, eng og Himmelbjerget.

Tilbage står et fantastisk smukt og
vildt sted med en fin historie. Den
kan du læse om på naturstyrelsen.dk.
Eller du kan tage traveskoene på og
gå denne tur, som bringer dig forbi
‘min’ smukke oase: http://lodbjerg.
dk/vandreturene/dalgardsfredning

Foto: Photopop/Runolfur Gudbjørnsson

Her er der et væld af smukke og fredelige oaser, der alle kunne fortjene
at blive fremhævet, men det sted,
der her godt 20 år efter, stadig står
klarest i min erindring, er det sted,
der hedder Dalgård.

På vejen fra Emborg mod Gl. Rye,
kort efter at man har passeret Øm
Kloster, kommer der en klar afmærkning på højre hånd. Herfra kan man
gå igennem et led, og så starter den
smukkeste tur ind mod det fredede
område Dalgård. Her forenes skov,
eng, å og sø på smukkeste vis.
Jeg har været der sommer og vinter,
badet og kælket, med og uden
madkurv. Jeg har sågar forsøgt mig
med staffeli og oliefarver og en flaske
Chablis ved min side for ligesom at
fuldende billedet, men det kom der
nu ikke noget godt ud af.
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VÆDEBRO OG ALKEN ENGE
Hvis hele familien skal på picnic, er
det en rigtig god idé at cykle til
Vædebro nede i den østlige ende af
Mossø. Her er en gammel stald
nemlig lavet om til et fint madpakkehus. Frivillige sørgede for, at der blev
etableret borde, bænke og bålplads
m.m., og Naturstyrelsen leverede
det skønne langbord og bænke,
som står inde i stalden, og hvor der
kan sidde 30 mennesker. En flot
planche-udstilling på staldens
hvide vægge fortæller om Illerup
Ådal, Alken Enge, hverdagslivet ved
Mossø i gamle dage og om fru
Faustad, der boede på denne plet i
mange år. Også udenfor er der
bord-bænke-sæt, og det er skønt at
sidde på den lange bænk ved vestenden, når solen går ned over
Mossø.
DE DRÆBTE KRIGERE I ALKEN ENGE
Ved den lille parkeringsplads på
den modsatte side af vejen kan I
læse om de enestående og makabre
fund, som arkæologer fra Museum
Skanderborg og Moesgaard Museum
har gjort i Alken Enge. Senest i forbindelse med udgravninger fra 2012
og frem til 2014.
Hundredvis af menneskeknogler er
gravet ud af de fugtige enge, og de
vidner om, at området ved Alken
Enge i jernalderen var scene for et
stort og voldsomt slag – måske med
tusinder af krigere. Hvor krigerne
kom fra, kan ikke fastslås med sikkerhed, men sikkert er det, at det
både før, under og efter slaget har
været et bestialsk skue: Ligene af
dræbte krigere har ligget til åbent
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skue på valpladsen, der er blevet
hjemsøgt af både hunde, rovfugle
og ulve. Og inden ofringen af skeletterne i det, der dengang var en sø,
er de dræbte blevet skændet endnu
engang. For eksempel blev fire bækkenbunde sat på en gren og kastet
i søen - formentlig som en rituel
afslutning på slaget.
Museum Skanderborg holder jævnligt fortælleture i engene, og det er
så hårene stritter, når arkæologerne
fremmaner gysende stemninger fra
et jernalderslag uden nåde.

Lyt til podcast-serien ”Den
Hellige Dal” (find den på
museumskanderborg.dk)
og bliv meget klogere på
den fantastiske fortælling
om fundene i Alken Enge
eller køb bogen ”De dræbte
krigere i Alken” af bl.a.
arkæolog Ejvind Hertz fra
Museum Skanderborg
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ØM KLOSTER MUSEUM
– MED DEN DUFTENDE HAVE
Det var en lille flok tilrejsende cisterciensermunke, der i 1172 lagde
grundstenen til det, der skulle blive
det mægtige Øm Kloster. Med sin
placering ved Mossøs bred kunne det
ses viden om, og fantasien kommer
i sving, når man i dag besøger den
stemningsfyldte ruinpark og kigger
ned i middelaldergravene.
Museets frivillige ”munke” viser ofte
rundt, men man kan også låne en
audioguide og få historien lige ind
i øret. I den faste udstilling ”Bed og
arbejd” er der genstande og skeletter,
som fortæller om dagliglivet på det
betydningsfulde kloster, der i middelalderen var en af de helt store jordejere i Jylland.

Museumsinspektør Lene Mollerup
har skrevet en smukt illustreret bog
om klosterhaven og siger selv:
Havens samling på 80 forskellige
planter formidler vores forfædres
havebrug og folkemedicin. Hvor det
i dag kan være svært at afkode
ruinerne af det gamle kloster, så er
det nemt at forstå planternes
anvendelse som mad og medicin i
middelalderen. På denne måde taler
den fysiske have til vores sanser og
fornuft og forbinder os med fortiden.

Den fine klosterhave på Øm, som er
anlagt i 1926 og siden nænsomt
restaureret, er et helt kapitel for sig:
På en sommerdag i haven kan man
få en lille fornemmelse af stemningen
i munkenes have dengang i middelalderen. Sollysets flimren i blade og
blomster og biers fredfyldte summen
er sammen med duftene fra planter
og jord med til at skabe en sanseoplevelse, som kan hensætte en til
klostertiden.
Her er duftende balsamblad,
hjertensfryd og ambra, der blev
brugt mod hovedpine, feber og til at
styrke hjertet. De giftige planter
bulmeurt, fingerbøl og galdebær
blev anvendt mod smerter, hjerteproblemer og mod epilepsi, mens
de skarpt lugtende rejnfan og malurt
var virksomme mod skadedyr som
lopper, møl og orm.

Find åbningstider og meget mere
info på museumskanderborg.dk.
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Hvert år i august inviterer Øm
Kloster til Klosterfestival, en herlig
weekend med middelalderstemning
for store og små.
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NOGLE MILEPÆLE
I RY-EGNENS HISTORIE
Måske kan man tale om, at Ry spiller en rolle som krydsningspunkt allerede
omkring år 1000. Det er i hvert fald på den tid, at broanlægget over Gudenåen
ved Faldgårde er opført. Siden fulgte grundlæggelsen af Øm Kloster i 1172,
pæle fra opstemningen ved Siimgårds Mølle kan dateres til 1300-tallet, en
betydende begivenhed, kongevalget, fandt sted i Sankt Sørens Kirke i Gl. Rye
i 1534 og førte til Reformationen og dermed igen til nedrivningen af Øm
Kloster i 1561. Vandmøllen ved Gudenåen, Rye Mølle, omtales første gang i
1578. Meget vand rendte gennem åen, men her springer vi lige næsten 250
år frem til 1839, hvor St. St. Blicher sætter dagsordenen på Himmelbjerget
med sit første folkemøde – og giver et bidrag til at bane vejen for Grundloven
i 1849. I 1861 sejler Hjejlen sin jomfrusejlads, og i 1870 ankommer banearbejderne til Ry. De skal opføre Ry Station, og de indlogerer sig på det nyetablerede Ry Gæstgiveri. Og således er vi fremme ved stationsbyens fødsel og
anledningen til 150 år jubilæet:
1871
1872
1875
1883
1886
1892
1895
1896
1903
1906
1909
1914
1917
1921
1922
1935
1942
1945
1945
1954
1961
1961
1969
1970
1986
1989
1990
2005
2021
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Det første tog kører gennem Ry Stationsby 2. maj
Gammel Rye Mølle (vindmøllen) opføres
Himmelbjergtårnet indvies
Forsamlingshus i Ry Stationsby
Stationsbyen får en privatskole på Fredensvej
Ry Højskole indvies
Ry Håndværker- og Borgerforening stiftes
Byen får Ry Folke- og Realskole (fra 1972: Mølleskolen)
Tuberkulosesanatoriet for kvinder opføres (nu Sclerosehospitalet)
Ry og Omegns Turistforening stiftes
Ry Kirke (kvindernes kirke) indvies
Brugsforeningen TRYG stiftes
Rye Mølles Fabrikker oprettes på Siimtoften
Ry Marina indrettes til småbåde
Skibet Turisten (nu museumsskibet Gl. Turisten) bygges på Siimtoften
Rye Flyveplads anlægges – indtages af tyske tropper i 1940
Ry og Omegns Landboforening stiftes
Ry Andelsboligforening stiftes
Tyske flygtninge indkvarteres i flygtningelejr på Gl. Rye Flyveplads
Pressalit starter sin produktion af toiletsæder
Ry Varmeværk etableres
Maleren Anna Klindt Sørensen arver Petersborg (opført 1909)
Ry Hallen tages i brug
Ry Kommune dannes (fra 2007 en del af Skanderborg kommune)
Ferskvandsmuseet åbner i Ry
Brugsforeningen TRYG opfører Kvickly på Siimtoften
Der indrettes museum i Gl. Rye Mølle
Kildebjerg Ry A/S stiftes
Ry Stationsby fylder 150 år

ADRESSER (SE KORT PÅ NÆSTE SIDE)
1 Alling Kirke
Ringvej 35A, Alling
2 Anna Klindt Sørensens Have
Enghavevej
3 Biografen i Ry
Kyhnsvej 4
4 Boes
Fiskerhusvej/Emborgvej
5 Bryggebjerg
Ringvej 35A, Alling
6 Burmlundvej og Langebakke
Hejnæsvej
7 Bænken på toppen af bakken
Thorsvej/Randersvej
8 Sportspladsen i Alken
Emborgvej 113
9 Den spanske trappe
Skimminghøj
10 Flyvepladsen i Gl. Rye
Gl. Ryevej
11 Gammelkol
Himmelbjergvej, Gl. Laven
12 Gl. Rye Stadion
Kastanjeallé / Storesand
13 Himmelbjerget
Himmelbjergvej 22
14 Himmelbjergruten
Klostervej 3
15 Hjejlen og Gl. Turisten
Skimminghøj
16 I Højskolens Have
Klostervej 36
17 Kildebjerg Ry
Kildebjerg Skovvej 11
18 Klostermølle
Klostermøllevej 48
19 Knudhule Strand
Randersvej
20 Kyhnsminde
Kyhnsmindevej
21 Kønne kanoture
Kyhnsvej 20
22 Lindholm Hoved
Lindholmvej
23 Lyngbakkerne
Møllestien 5, Gl. Rye
24 Marimunde og Birkhede
Skimminghøj
25 Maskenkol
Lyngvej

26 Museet på Gl. Rye Mølle
Møllestien 5
27 Musikpavillonen
Havnen i Ry
28 Ravnsø rundt
Randersvej
29 Ry Bike Park
Skærsåvej 8
30 Ry Bytorv
Bytorvet
31 Ry Hallerne
Thorsvej 32
32 Ry Højskole
Klostervej 36
33 Ry Kirke
Agnetevej 2
34 Ry og gåtur på Birkhede
Birkhedevej
35 Ry Station
Klostervej 3
36 Ry Torvehal
Klostervej
37 Salten, Højkol og Løndal (køretur)
Hjarsbækvej, Gl. Rye
38 Sanatoriet, skoven og Faldgårde
Klostervej 136
39 Sønder Ege
Sønder Egevej 2
40 Siim skov
Kildebjerg Skovvej 11
41 Siimtoften
Siimtoften 2
42 Skimminghøj
Siimtoften 17
43 Skriverkol og Himmelbjerggården
Himmelbjergvej 11
44 Skt. Sørens Kirke
Kirkebakken 3, Gl. Rye
45 Sletten
Bøgedalsvej 16
46 Store Knøs
Sønderskovvej/Tønningsletvej
47 Tulstrup Kirke
Tulstrupvej 75A, Tulstrup
48 Dalgård og Odderholmen
Emborgvej
49 Vædebro og Alken Enge
Vædebrovej, Alken
50 Øm Kloster Museum
Munkevej 8
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NYBYGGERI - TILBYGNING - OMBYGNING
Kloak-, Beton-, Flise- og Murerarbejde udføres

Vi ønsker Ry tillykke med jubilæet

Ring og få en snak!
Murerﬁrmaet

Fabricius Haunstrup ApS
Kildebjerg Skovvej 37 · 8680 Ry
Tlf. 4019 5390/4011 5390

Åbningstider 2021
26. marts – 19. september
VELKOMMEN !

Tlf. 8689 1762 • Klostervej 148, 8680 Ry

Kildebjerg Ry
Erhverv Bolig Fritid Natur
fra år 3.500 f.Kr til 2021

Dansk design i
verdensklasse

HØJSKOLE I RY
SIDEN 1892

Din leverandør af gode oplevelser...
• A la carte
• Konferencer

• Diner
• Selskaber
• Overnatning transportable

Randersvej 88 | 8680 Ry | 86 89 14 07 | www.knudhule.dk
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