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Så mange skønne steder…
Velkommen til “Skønne steder i Galten-Skovby og omegn”.
Og velkommen til fortællingen om fine, sjove, spændende
og anderledes oplevelser, som venter jer både indenfor og ude under
åben himmel. Kulturlandskabet, skovene og åerne er en daglig
kilde til livsglæde og røde kinder.
Idéen til bogen opstod under arbejdet med andre oplevelsesguides,
og den er blevet til takket være en positiv modtagelse af idéen og
en engageret indsats fra lokale foreninger og virksomheder.
Vi håber, at bogen vil leve i lommer, køkkenskuffer, cykelkurve og handskerum.
At den vil inspirere til udflugter og give aha-oplevelser. At den vil blive brugt
som en gave til dine og områdets gæster – og til de mange tilflyttere.
For os har det været en gave at få lov til at skrive den.
Galten-Skovby, januar 2022
Mia Bay og Marianne Purup,
Greenways.dk

Tilrettelæggelse og redaktion:
Mia Bay og Marianne Purup
Layout, tegninger og omslag:
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Fotografiet på omslaget viser et udsnit af en
af de fire skakbrikker, som står ved indkørslen
til Galten, skabt af H.K.H. Prins Henrik.
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Bogen er udgivet af:
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INDHOLDSFORTEGNELSE - find vej til de skønne steder
Alle de steder, der er med i denne bog, er baseret på forslag fra Galten Folkeblads
læsere. Og de fordeler sig over et stort område. Derfor: Find stederne på kortet og
overvej, om I kan kombinere flere steder på den samme gå-, cykel- eller køretur.
De små tal xx på kortet (højre side) henviser til de omtrentlige lokationer. Det
er et generelt oversigtskort, der blot giver et overblik over, hvilke steder der er i
nærheden af hinanden. Der er detaljerede kort bag i bogen.
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Præstebro ved Låsby

BÅNDET - travetur med natur og kultur
En frisk travetur på knap 10 kilometer
med flot natur og spændende kulturhistorie. Det er, hvad der venter jer,
hvis I sætter af sted på ”Båndet” fra
Skovhuset i Lillering Skov til Præstebro
ved Låsby Station.
stiboulevard, som fører ind til Torvet
i Galten, kan I kigge op til den gamle
gård Porskjær, som nu er en børnehave.

Turen går ad både kendte stier og
nye trampespor og fører jer forbi
både Skovbyskoven, shelter-området
ved Tinbæksøen, Skovby Kirke og de
gamle landsbyhuse, Skovbyskolen,
Skovby Nygaard, Torvet i Galten,
Bytoften og Sømoserne.

Mellem Galten og Låsby Station kan I
flere steder i landskabet ane det gamle
jernbanetracé fra Århus-Hammel
jernbanen. Den private bane blev
anlagt i 1902 og spillede en vigtig
rolle i infrastrukturen i Galten og
Skovby frem til 1956.

På strækningen mellem kirkerne i
Skovby og Galten er der opstillet
syv fine pilgrimssten, lavet af lokale
stenhuggere, og på den hyggelige
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Den genåbnede bro

med lodsejerne langs stien, GaltenSkovby City, Cinatur, Museum
Skanderborg, Skovbyskolen, Gyvelhøjskolen, Friluftsrådet, Greenways.dk,
Legepladsgruppen fra Låsby og Spor
i Landskabet. En stribe fonde og
lokale sponsorer støttede projektet.

Ved Stovsto Bæk er der, som led i
sti-projektet, etableret en helt ny
træbro, der hvor en viadukt af store
granitsten i gamle dage førte toget
over bækken.
Turen slutter ved Præstebro, en
gammel vejbro over Lyngbygård Å.

Se kortet bag i bogen og find en folder med fortællinger på biblioteket,
i en af de gule folderkasser langs
sporet eller på spor.dk.

Det var Projektforum Galten-Skovby,
der tog initiativ til ”Båndet”, og det
blev etableret i et bredt partnerskab
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PILGRIMSSTIEN
- mellem Skovby og Galten
Hvis man går roligt af sted på Båndet
mellem Galten Torv og Skovbyskolen,
vil man nemt få øje på syv pilgrimssten i grøftekanten eller midterrabatten.
Stenene er lavet af gamle gravstenssokler og udformet af lokale stenhuggere, og i hver sten er indhugget et
af de syv ord, som ifølge den svenske
præst Hans-Erik Lindström kendetegner en pilgrim i dag:

Frihed
Enkelhed
Langsomhed
Bekymringsløshed
Åndelighed
Fællesskab
Stilhed
Gåturen og ordene kalder på eftertænksomhed, for når vi færdes til
fods, sænker vi tempoet, og ordene
siger noget om, hvad vi kan længes
efter i en travl hverdag.
På hver sten er der også indhugget
en halv sol som reference til det kristne
håb, troens lys og opstandelsen.
TIP: Scan QR-koderne på toppen af
hver sten og få mere at vide om de
enkelte pilgrimsord.

Foto: Henrik Bjerregrav

WEDELSLUND GODS
- med veterantræf for alle
Wedelslund er en af de to store
gårde i Skovby/Sjelle, Sjelle Skovgård
og Lundgaard, som blev handlet i
1767 på kongens store auktion over
krongods. Køberen var greven på
Frijsenborg, Erhard Wedel-Friis, og
han omdøbte gårdene til Wedelslund
og Christinedahl. Godset er netop
handlet igen (2021), og ejes nu af
Niels Aage Kjær, AVK.
Grundlovsdag 5. juni har Wedelslund
gennem en årrække dannet ramme
om succesfulde veterantræf, og den
tradition genoptages i 2022 med
veteranbilklubben ”Wedelslund Gods
Car Club” som vært og med flotte
gamle biler, flyvemaskiner, 50’er rock,
boder og forplejning. Veteranbilklubben holder til i udbygningerne, og
fremover vil der i parkanlægget desuden blive holdt udvalgte, kulturelle
arrangementer.
Hovedbygningen ligger på sydvestsiden af Hestehaveskoven, og her er
en stor bestand af bl.a. rådyr, ræve og
harer. Skjørring Bæk snor sig gennem
det bakkede landskab for til sidst at
løbe ud i Lyngbygård Å.

Udsigt til Sjelle Kirke

Skovstier og skovveje findes i den
nordlige del af Hestehaveskoven fra
Wedelslundvej og ud til Skjørring
Bæk ved Langelinie, ligesom de findes i Skjørring Overskov med 165 hektar sammenhængende skov under

godset. Alle er velkomne i skovene,
blot man følger anvisningerne på
skiltene, herunder bliver på anlagte
veje og stier i skovene. Se regler for
færdsel i private skove på side 64.
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SKOVBY NYGAARD - er bindestregen i Galten-Skovby
En formiddag for ti år siden kiggede
landmand Jørgen Baastrup ud ad
vinduet på Skovby Nygaard. Rundt
omkring gården var byen vokset støt,
og det gav efterhånden ikke mening
at have en svineproduktion lige her.
“Så jeg kunne vælge at blive en sur
gammel bondemand eller en glad
byudvikler”, fortæller han.

hørte til Skovby Nygaard. Alle er de
forbundet med veje, stier og grønne
områder, og fra de højtliggende huse
er der udsigt ud over Lyngbygård
Ådal.
Midt i det hele ligger fælleshuset,
kaldet Langhuset. Både navnet og
husets udformning minder os om,
at der har boet mennesker på netop
dette sted siden jernalderen.
Historien og ønsket om fællesskaber
er vigtige værdier på Skovby Nygaard,
og alle kvartererne i bebyggelsen har
navne efter Baastrups familie: Annas

Resultatet er til at få øje på. Siden
spaden gik i jorden første gang i 2012,
er der bygget hundredvis af vidt
forskellige boliger på de 50 hektar
jord mellem Skovby og Galten, som
10

city og natur), som har til huse på
Christinedahl. Formålet med Cinatur
er at skabe de bedste rammer for det
levede liv. Derfor bidrager selskabet
også gerne til at skabe nye, grønne
og sjove oplevelser i lokalsamfundet.

Have er opkaldt efter Jørgens mor,
Frodes Mark efter hans far, Ellens Høj
efter en moster etc., og om lidt får
både farmor Frida og hendes søstre
Oline og Lilly også deres navn på et
vejskilt.
Tryghed og mangfoldighed er også
nøgleord for Skovby Nygaard, der
snart kan tilbyde boliger til både singler, bofællesskaber og storfamilier
med flere generationer, alt sammen i
et miks af lejemål og ejerboliger.
Byudviklingen foregår i selskabet
Cinatur (en sammentrækning af
11

Kirsebæralléen ved Skovby Nygaard

I Lyngbygård Ådal er der 141 registrerede fuglearter

SPORENE I LYNGBYGÅRD ÅDAL - fin natur og fuglesang
På sin vej fra udspringet i Bjarup
Mose til udløbet i Aarhus Å snor
Lyngbygård Å sig roligt gennem
landskabet. Og med etableringen af
først “Sporet ved Herskind” og siden
“Sporet i Lyngbygård Ådal” er der skabt
et fint og sammenhængende sti-net,
som kalder på alle naturelskere. Her
er fred og ro og fuglesang, og takket
være nye træbroer kan man komme
tørskoet rundt i de fugtige områder.

og der kunne etableres trampestier såkaldte spor i landskabet. Derfor er
det flere steder vores egne travestøvler, der holder stierne åbne.
Der er to afmærkede ruter: Syd for
Herskind er turen godt 3 km lang,
mens ruten nord for Galten-Skovby i
sin længste udstrækning er 10,1 km.
Herskind-turen kan starte ved Hertha
Levefællesskab og tage jer forbi en
gammel mergelgrav og et nyt fugletårn, over marken, langs den klukkende
bæk og gennem slugten med græssende kreaturer.
Den længere tur kan starte ved
Skovbyskolen og tage jer forbi

Et storstilet naturgenopretningsprojekt i 2008, med bl.a. genslyngning
af åen, skabte basis for de nye naturoplevelser. Takket være positive
lodsejere blev området tilgængeligt,
14

hundeskoven, Skovby Nygaard, ad
grusvejen forbi Christinedahl (det
gamle banetracé fra Århus-Hammel
banen), langs markskellet ned til
åen, over en ny stibro og videre til
Sjelle Stangbro og Præstbro, som
begge har været krydsningssteder
siden middelalderen. Herfra kan man
fortsætte nordpå ad landevejen gennem skoven og få fat i Herskind-sporet.
Find foldere i de gule folderkasser
langs sporet eller på biblioteket. Eller
download fra spor.dk.
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Foto udlånt af Heine Schriver

SKOVHUSET - det gamle hus i Lillering Skov
Det lille bindingsværkshus Skovhuset
på Århusvej ved Restaurant Lillering
Skov er blandt de ældste i Skovby.
Da det blev bygget i slutningen af
1700-tallet, lå det ved en øde jordemodervej mellem Lillering og Skovby.

vandet, og det blev Skovby-borgerne
for meget, så i 1930 blev bevillingen
inddraget, og stedet var i de næste
årtier fodermesterbolig til Tinbækgård, og blev først igen fra 1960 café
med iskiosk og pølsesalg.
I 1977 blev Skovhuset en del af den
nye Restaurant Lillering Skov, og
stedet fik igen spiritusbevilling. Siden
2004 har Skovhuset og Restaurant
Lillering Skov været ejet af Heine
Schriver, der også med succes driver
bl.a. Restaurant Gammel Høver.

I mange år var huset daglejer- og
landarbejderbolig, men i 1917 blev
det købt af bager Poul Poulsen. Han
drev i første omgang konditori men
udvidede, så der blev plads til baller,
folkedans, gymnastik og folkemøder.
En spiritusbevilling satte ekstra fut
i fejemøget, og nu kom der gæster
langvejs fra. Skandaler med slagsmål,
fuldskab og sågar utugt fulgte i køl-

Ved indkørslen fra landevejen står en
Genforeningssten, oprindelig opsat
på Skovhusets festplads i 1920.
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HERTHA LEVEFÆLLESSKAB - mangfoldighed i Herskind
Mellem landevejen og Lyngbygård
Ådal i Herskind ligger Hertha
Levefællesskab, som kendes nemt på
træhusenes bløde linjer og milde
farver. Her bor 150 mennesker, og
fællesskabet er baseret på, at
“almindelige” mennesker vælger at
bo i et tæt og givende naboskab med
voksne, udviklingshæmmede mennesker, en slags omvendt integration.
Det pædagogiske afsæt er inspireret
af Rudolf Steiner.
Hertha huser tre bofællesskaber
for voksne udviklingshæmmede,
og landsbyens øvrige beboere bor i

lejligheder og huse. Her er også både
fælleshus, butik, teatersal, bageri,
mejeri og gartneri, og alle er velkomne
til at slentre en tur mellem de hyggelige
træhuse og stikke næsen ind i kostalden
med de otte malkekøer. Hertha kalder
også jævnligt til teaterarrangementer,
lørdagscafé og hyggelig høstfest (se
Facebook). På sydsiden af Hertha kan
man komme ud på stien, der fører
ned forbi den gamle mergelgrav, som
engang var en af Danmarks største,
og til fugletårnet og træbroen ud i
Lyngbygård Ådal. Bestil gerne en
rundvisning på hertha@hertha.dk.
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SKIVHOLME - med kirke og eventyrlig skov
På en åben bakke mellem Herskind
og Skivholme ligger den hvidkalkede,
middelalderkirke Skivholme Kirke.
Den er både et besøg værd i sig selv,
og den er udgangspunkt for en masse
fine naturoplevelser.

af fugle, padder, krybdyr og råvildt.
Mosser, svampe, bær og lav på døde
træer bidrager til den eventyrlige
stemning.
Hvis I har lyst til at gå på flere
eventyr, kan I geocache (syv skatte
i skoven) eller måske leje hytten
Skovhuset, som ejes af FDF i Galten,
skovhuset-skivholme.dk.

Indenfor i kirken overvældes man af
en unik rigdom af kalkmalerier. Vægge og hvælv er dækket med motiver
fra Bibelen og folkelivet i 1500-tallet.
Vi møder bl.a. Adam og Eva i Edens
Have og ser Jesu fødsel i Betlehem,
hvor kirken sjovt nok er blevet en
tro kopi af Skivholme Kirke. En gris
(djævelen) spiller på sækkepibe,
gøglerne optræder, og en flok gæs
hænger en ræv, så vi kan tro på, at
det onde kan overvindes.

På vej tilbage fra skoven kan I køre en
lille omvej ned ad Skivholmevej mod
Borum og gøre holdt ved den lille bro
over Borum Møllebæk.

Fra kirkens p-plads kan man kaste et
blik over på den smukke præstegård
og så sætte af sted til fods, på cykel
eller i bil til den eventyrlige Skivholme
Præsteskov. Tag en folder på p-pladsen.
Turen ind i Præsteskoven kan starte
på p-pladsen ved Skyttehusvej (her
er en folderkasse – der er gule markeringer rundt i skoven).
Undervejs møder I smukke varder
og finurlige “stenskabninger”. I går
over klukkende bække på små broer
og passerer gennem en port skabt
af to høje træer. “Gå gennem porten
og mærk hjertets glæde”, forkynder
et lille skilt. Her er bøg, eg, ask, gran
og ahorn, og her er et myldrende liv
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Præsteskoven, collage

BIO HUSET
- kulturkraft på Torvet
“Film skal ses i biografen”, sagde
TV-værten Ole Michelsen. Det gælder
naturligvis også for biografen i
Galten. Men BIO Huset på Torvet er
mere end blot en biograf. Tværtimod
er det blevet et kulturhus, der fungerer som katalysator for masser af
aktiviteter i Galten-Skovby. På tværs
af andre foreninger, organisationer
og ildsjæle.
Med BIO Huset’s 80 aktive frivillige
i spidsen afvikles der film, foredrag,
udstillinger og andre events, og der
vises film i børnefilmklubben Mirakel
og i voksenfilmklubben Strimlen.
Både indenfor i biografen og ude på
det nyindrettede torv kalder husets
frivillige til koncerter, og her mødes
også dagplejere og mødregrupper.

så rart” med Bodil Kjær og Ebbe
Rode i hovedrollerne.

Det var også bl.a. frivillige fra BIO
Huset, som i 2017 startede SkulpturBy
Galten, der nu sætter byen på Danmarkskortet hvert andet år.

Selve biografen blev bygget i 1954,
og var privatejet indtil 1994, hvor den
blev omdannet til foreningsbiograf.
Siden er biografen bygget om og
moderniseret nogle gange, og nu er
den opgraderet til de nyeste digitale
standarder.

At gå i biografen i Galten er dog langt
fra noget nyt. Allerede i 1943 lykkedes
det installatør Ravn at opnå bevilling
til at vise film i Afholdshotellets store
sal, idet han forpligtede sig til at bære
det fulde forretningsmæssige ansvar
og sørge for, at de ”kulturelt og kunstnerisk” mest værdifulde film blev vist.
Den første film, som Galten-borgerne
kunne se, var således ”Vi kan ha’ det
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GALTEN BIBLIOTEK - med fantasi og læseheste
Galten Bibliotek ligger lige skråt overfor BIO Huset, og de to kulturinstitutioner danner en fin kulturakse tværs
over Torvet. Indenfor er biblioteket et
venligt sted med plads til bl.a. hyggelæsning for store og små, foredrag
og skiftende udstillinger med lokale
kunstnere. Galten Lokalarkiv har til
huse i kælderen, og lokalpolitiet bor
på førstesalen.

med sine 24 sjove og udtryksfulde
keramikfigurer. Begge værker er skabt
af den århusianske keramiker
Ginette Wien, og man er meget
velkommen til at sidde på den runde
bænk, som også bliver brugt til optræden og teater.
Henrik Voldmester er kunstneren
bag skulpturen “Læsesalen” med de
læseglade søheste, som tiltrækker
mange børn. Kan I få øje på den
læsende bamse? Skulpturen er købt
for indsamlede midler i forbindelse
med SkulpturBy 2019.

Også udenfor er der oplevelser: Over
indgangen står “Fablernes Port” fra
2006 med fantasifulde fabeldyr, og
midt på pladsen står “Læsekredsen”
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GALTEN KIRKE - med det gyldne lys
Udefra er Galten Kirke til enhver tid et
flot og majestætisk syn, og selv på en
overskyet dag er det oplevelsen af
gyldent lys, der kendetegner kirkens
indre. Bag kirkens udsmykning, som
indgik i en større renovering i 2014,
står kunstneren Peter Brandes.
Han har skabt både den forgyldte,
trefløjede altertavle, altertæppet og
vinduernes ti glasmosaikker med
motiver og ord fra De Ti Bud. Selv
siger Brandes: “De er der, hvis vi vil
aflæse dem og prøve at forstå deres
mening, men de kan også forsvinde,
når lyset forsvinder. De kommer og
går, men er der og består”.
Arkitekt Jane Havshøj, København,
har stået for kirkens nye indretning og
billedkunstner Maja-Lisa Engelhardt
for farvesætningen.
Selve kirken, som er tegnet af arkitekt
Vilhelm Puck (se også Storring Kirke
side 37) er opført i 1884 på tomten af
en middelalderkirke, som blev revet
ned. Og den oprindelige, tusindårige
døbefont med de smukt udskårne
løvehoveder er nu centrum i et nyt,
lysfyldt dåbsområde.
I våbenhuset kan I købe et hæfte om
kirkens udsmykning og renovering.
Galten Kirke er åben i løbet af dagen,
så I er velkomne til at kigge indenfor
eller til at gå en tur udenfor på den
smukke kirkegård.
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NYT FÆLLESHUS -

med tusindårig inspiration

Hvor familierne nu lever et moderne
hverdagsliv i Skovby Nygaard og tilbereder aftensmaden i lyse køkkener,
er der også for mere end tusind år
siden blevet lavet mad over langhusenes ildsteder her på bakken over
Lyngbygård Å. Tilbage i jernalderen lå
her nemlig en meget stor bebyggelse
med massevis af langhuse, værkstedshuse, staklader, ovne, brønde og
meget mere. Det viser de arkæologiske
udgravninger, som Museum Skanderborg lavede, før udstykningen gik i
gang. Og netop jernalderbebyggelsen
har inspireret arkitekterne hos Nodo
i Aarhus til at tegne områdets nye
fælleshus som en moderne fortolkning
af et langhus.

Fælleshuset er for beboerne i Skovby
Nygaard, men vi er alle sammen
velkomne til at kigge os omkring på
de mange småveje og stier, som fletter sig ind og ud ad Skovby Nygaard.
Og det mest fotograferede motiv
er utvivlsomt den kirsebærallé, som
førhen ledte op til den gamle gård,
Skovby Nygaard, og som i det tidlige
forår blomstrer med de smukkeste
skyer i lyserødt.
På skilte i området kan I læse om
Museum Skanderborgs udgravninger.
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TROLDESKOVEN
- en skov for trolde og hunde
”Troldeskoven” er det daglige
kælenavn for det skovstykke, der
ligger ved Klank mellem Østergårdsstien/Båndet og Mosegårdsvej/Røddikvej/Hirsevænget.
Skovstykket er kun nogle få år gammelt, men stierne snor sig allerede nu
som hyggelige forløb ind til rotunden
i midten af skoven. I dele af skoven
går man som i en grøn tunnel under
bladhænget.
Mod vest i skovstykket lige ved
Klankhallen og minigolfbanen ligger
Galten-Skovby hundeskov - en
varieret hunde-løbe- og legeplads.
At den er populær vidner det stigende
medlemstal i facebookgruppen
”Galten hundeskov på Klank i Skovby”
om. Her laver de 385 tobenede
medlemmer aftaler på vegne af de
firbenede - ganske sikkert til glæde
for begge parter.

Skovbyskolens legeplads. Foto: Skovbyskolen

SKOVBYSKOLEN - med plads til leg
Hver eneste dag året rundt lyder der
glade stemmer og sjov musik fra legepladserne på Skovbyskolens sydside.

som med deres familier var flyttet til
Skovby siden starten af 1960’erne.
Til skolen hører også en SFO samt
specialtilbuddene Center-Skovby og
Columbusskolen.

I weekenderne er der en livlig trafik
af familier fra området, for her er
legeredskaber til børn i alle aldre. Ikke
mindst “Skibet”, de seje klatre-kravle
redskaber, ramperne til løbehjul og
skateboards og de nye mega-metalxylofoner er sikre hits.
Til hverdag er det skolens ca. 730
elever fordelt på 0.-9. klassetrin, der
laver liv på legepladsen.
Skolen har sunde fællesskaber i
fokus, og legearealerne, der er vokset
støt, afspejler lyst til bevægelse.
Selve skolen blev bygget i 1974 for
at skabe plads til de mange børn,
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ANLÆGGET VED AVK
- verdenskunst til fælles glæde
Foran AVK’s afdeling i Skovby er
der i de senere år skabt en hel lille
park med ”svanesø”, skulpturer og
grøn plæne. Anlægget vækker opmærksomhed hos forbipasserende
og glæder virksomhedens gæster,
og alle er velkomne til at kigge sig
omkring til fods. (I kan kigge på
kunstværkerne, når virksomheden
er lukket. Husk blot, at det er privat
område).
Læg f.eks. nakken godt tilbage og
nyd Peter Brandes’ ”Fons Vitae”
(Livets Kilde), som er intet mindre
end verdens største lerkrukke brændt
i et stykke. Den er 5,40 meter høj,
vejer 8,5 tons og er dekoreret med
brandhaner, dæksler og andre
AVK-produkter, inkl. naturligvis den
ikoniske blå ventil, som revolutionerede
verdensmarkedet for ventiler.
Kig også på Harvey Martins skarptskårne “Springer”, Kristian Dahlgaards
mangekantede skulpturer i rundkørslen og i kontrast hertil – de
stoiske gamle stenpæle (skelpæle),
som er hentet hjem fra Bali.
Niels Aage og Ellen Margrethe Kjær,
AVK, er overbeviste om, at kunst skaber et bedre arbejdsmiljø. Og i tilgift
får vi så alle sammen en kunstoplevelse.
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AVK - historien om at ville
Året var 1941. Aage Valdemar Kjær
(AVK) fra Hammel havde sejlet som
maskinmester på de syv store have
og fundet sin udkårne Gertrud i
Gdansk, og nu etablerede han en
lille smedeforretning, først i lejede
lokaler på Bækkevej og fra 1944 i et
nybygget værksted på Søndergade
i Galten. Fra 1945-1970 havde AVK
fem-seks ansatte, som løste almindelige VVS-opgaver for private og virksomheder, og hjemme på værkstedet
producerede de køle-kompressorer.

etableringen af Galten Tekniske Skole,
og hans søn Niels Aage skulle vise
sig at have evnerne og visionerne til
at give AVK flyvehøjde. Som 25-årig
blev han i 1970 partner med sin far,
men helt chokerende døde faren
kun en uge senere. Niels Aage stod
alene med ansvaret for sin familie og
virksomheden.
Lanceringen af den første muffeventil til PVC-rør og byggeriet af den
første ventilfabrik blev grundlaget for
virksomhedens store gennembrud
på verdensmarkedet, og i dag er AVK
en global virksomhed med flere end

Aage Valdemar var en engageret
og driftig mand, som bl.a. stod bag
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4.400 medarbejdere, heraf 400-500
på de seks adresser i Galten-Skovby.
Bag AVK står en mand med en konstant stræben, en glødende interesse
for kunst og en veneration for både
medarbejderne og det område, han
er vokset op i. AVK’s engagement i
lokalområdet er bl.a. afspejlet i loyaliteten mod de lokale håndværkere
og kroer plus utallige sponsorater til
kunst og idræt.

At medarbejderne også oplever at
være en del af AVK-familien, vidner
“Hall of Fame” i Skovby-afdelingen
om. Der hænger flere end 90 portrætter af medarbejdere, som har
fejret enten 25 eller 40 års jubilæum.
Et nyt hovedsæde på Søndergade
skal huse en del af fællesfunktionerne
i AVK Holding, og det skaber plads til,
at Aage Valdemar og Gertruds hjem,
som hidtil har rummet nogle af
funktionerne i AVK Holding, kan
omdannes til et lille museum.

Niels Aage Kjær ejer AVK sammen
med børnene Anne Mette, Pernille,
Jacob og Søren. De arbejder alle fire i
koncernen – og bor i lokalområdet.
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Foto udlånt af Heine Schriver

RESTAURANT GAMMEL HØVER - fra landevejskro til samlingssted
Oprindeligt lå Høver Kro midt i Høver
ved den vigtige færdselsåre fra Århus
til Gl. Rye. Men i 1854 blev den af en
fremsynet kromand flyttet over til
den helt nye chaussévej (hovedvej)
fra Århus til Ringkøbing.
Kun 20 år senere brændte kroen, så
den karakteristiske, siennafarvede
bygning, som vi nu ser ved indkørslen
til Galten, er opført i 1874.

visionære restauratør Heine Schriver,
som så købte stedet i 2007.
Overnatte kan man ikke længere på
den gamle landevejskro, men til gengæld kan man få fine gastronomiske
og kulturelle oplevelser både indendørs og ude i den nyanlagte have.
Schrivers ønske er nemlig at udvikle
kroen til at være byens spille- og
samlingssted, og han har allerede med
succes inviteret til fællesspisninger,
Skt. Hans aftener og koncerter.

Kroen har siden haft mange ejere,
i 1990’erne skiftede den navn til
Restaurant Gammel Høver, og i
2004 blev driften overtaget af den
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PRÆSTDAM
- gammelt landskab, ny promenade
Mose, eng, kær, hede og skov. Sådan
lå det oprindelige istidslandskab
rundt om Galten frem til omkring år
1700. Men så tog udviklingen fart.
Og nu er der kun Gammelmosen,
Sømosen og Præstdam tilbage som
udyrkede naturområder.
Præstdam ligger lige ved indkørslen
til Galten fra hovedvejen, og den fik
i 2015 et vældigt løft. Dammen var
på det tidspunkt groet til og i forfald,
men lokale ildsjæle gik i spidsen,
virksomhederne i Galten-Skovby og
kommunen bakkede op, og resultatet
blev den fine dam og den delvist
træklædte Søpromenade, som nu
løber langs dammen, bag om Bytoften og ud til Sømoserne.
Navnet Præstdam kommer af, at
præsten havde sin anneksgård her i
gamle dage. Galten var nemlig annekssogn til hovedsognet Storring, så her
havde han naturligvis “hovedsæde” i
præstegården.

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik: Skakbrikker

KONGELIGE SKAKBRIKKER
- og andre skønne skulpturer
Stateligt og stoisk byder fire skakbrikker (konge, løber, tårn og bonde)
i bronze velkommen til Galten ved
indkørslen fra Silkeborgvej.
De meterhøje skulpturer er skabt af
H.K.H. Prins Henrik og modelleret
efter et skakspil, som han lavede til
sin søn, Kronprins Frederiks 20 års
fødselsdag. Skakbrikkerne stammer
fra det skakspil, som H.K.H. Prins
Henrik udstillede på ARoS sammen
med H.M. Dronning Margrethe II i den
AVK-sponsorerede udstilling Pas de
Deux Royal i 2013.

Elna Christiansen: Galtgrisene

Skakbrikkerne blev rejst af AVK i 2017,
og de indgik (efter aftale med Niels
Aage Kjær) i den første Skulpturby
Galten samme år. Nu står de og sender
et signal om, at der venter flere
kunstneriske oplevelser inde i byen.
Siden 2017 har fire lokale kvinder
nemlig sat sig for, at Galten skal være
en skulpturby. Hvert andet år samler
de en mangfoldighed af kunstværker
fra hele landet under overskriften
SkulpturBy Galten, de holder guidede
ture, kunstinteresserede kommer til
fra nær og fjern, og antallet af værker,
der efterfølgende får fast plads i byen,
vokser. Også AVK føjer jævnligt
permanente værker til bybilledet,
så der nu året rundt er flere end 20
skulpturer at kigge på.
Misja Kristoffer Rasmussen: Adolescente
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SKOVBY MØBELFABRIK - lokal forankring og internationalt brand
En af de virksomheder, der har sat
området på verdenskortet, er Skovby
Møbelfabrik. Fabrikken er kendt for
funktionelt design og godt håndværk,
og de smukke træmøbler finder vej
fra Skovby til stuer over det meste af
verden.

og serviceydelser lokalt, og virksomheden afsætter hvert år et beløb til
at støtte lokale aktiviteter. Derfor går
ildsjæle fra unge-idrætten og kulturen
sjældent forgæves efter bidrag til
deres arbejde, og unge med en møbeleller maskinsnedkerdrøm er også
velkomne som lærlinge.

Møbelfabrikken blev skabt i 1933 af
møbelsnedker Thorvald Rasmussen.
Han var både flittig, visionær og dygtig, og hjemme hos moderen i Skovby
Stationsby lagde han grunden til det,
der skulle blive et internationalt brand.
I starten løste fabrikken specialopgaver,
men blev snart i stand til at levere
komplette spisestuer, og i løbet af
knap 20 år blev Skovby møbler
produceret i serier.

Begge brødrene Rasmussen bor,
ligesom generationerne før dem, i
lokalområdet, og det samme gælder
omkring halvdelen af de 235 ansatte
på Skovby Møbelfabriks tre afdelinger
i Galten og Skovby.

Med sønnen Villy Rasmussen ved
roret blev der opbygget et internationalt forhandlernetværk, og siden
er vækst og nye teknologier gået
hånd i hånd med gamle håndværkstraditioner.
Skovby Møbelfabrik, som nu ledes af
Thorvalds sønnesønner Preben og
Jørgen, er i dag en innovativ virksomhed med fokus på bæredygtighed.
Omtanke og respekt for natur, miljø
og mennesker er i højsædet, virksomheden er selvforsynende med energi,
og nu som altid viser Skovby Møbelfabrik et stort lokalt engagement:
Så vidt muligt købes komponenter

Bæredygtig taburet
af massivt overskudstræ
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STORRING - med kirkekig og kærlighedssti
“Stor ring” kan bedst oversættes med
“stort højdedrag”. Og det giver vældig
god mening, når man står ved Storring
Kirke på toppen af højdedraget og
ser den imponerende udsigt over
ådalen mod syd.

formet som skroget på et skib. (Find
det gratis hæfte “Kirkekunst i Søhøjlandet” i våbenhuset).
Ud fra kirken går et helt lille net af stier
(find en sporfolder i den gule kasse på
p-pladsen overfor kirken). Prøv f.eks.
Kærlighedsstien, som går gennem
den smukke, gamle præstegårdshave.
Nyd den imponerende blodbøg, som
blev plantet efter tabet af SlevigHolsten i 1864, og hvis røde blade
symboliserer Dannebrog, og fortsæt
over i Præsteskovruten, som fører jer
ned i Gammeldam Skov, Langskov og
Præstegårdsskoven til Søhave og
Gammelgård Sø (se kort side 66).

Med sit 14,5 meter høje kirketårn og
sin majestætiske profil kan Storring
Kirke da også ses viden om. Kirken,
som er opført på tomterne af en
gammel middelalderkirke og tegnet
af arkitekt Vilhelm Puck fra Aarhus
(se også Galten Kirke side 23), stod
klar i 1890. Storring var dengang hovedkirke for både Stjær og Galten, så af
den grund måtte den sikkert have
ekstra storhed.

Gå evt. retur via Peritshave - forbi
shelteret og de to små søer og igennem Peritshaveskoven (Hjertesti).
Også Målundegård Engsø er et besøg
værd. Den er anlagt som regnvandssø
i 2019, og ved søen kan man se et
bredt udvalg af de sten, som blev
fundet, da søen blev gravet ud.

Indenfor i kirken er der en næsten
katedralagtig æstetik, og helt oppe
under hvælvingerne i koret er der
fornemme freskoer af evangelisterne
og apostlene, malet med inspiration
fra Thorvaldsens apostle i Københavns Domkirke. Kirkeskibets loft er

Sten ved Målundegård Engsø
Foto: Hans Brok-Brandi
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STEN FRA DEN SKANDERBORGSKE VILDTBANE
- lille sten med stor betydning
Lidt ude på en mark ved vejen
mellem Sjelle og Voldby står en hvid
sten, som engang har haft en stor
betydning.
Efter reformationen samlede kongen,
bl.a. i Østjylland, krongodset i store
sammenhængende områder og
oprettede omkring Skanderborg et
mægtigt jagtdistrikt: Skanderborg
Vildtbane. Her måtte kun kongen gå
på jagt og ve den, der ikke overholdt
det. Hans skovridere havde ret til at
skyde krybskytter, og det siges, at

bøndernes hunde skulle have den
ene pote hugget igennem, så de ikke
kunne rende vildtet op.
Vildtbanen afmærkedes oprindeligt
med træpæle, der mellem 1743 og
1762 blev erstattet af vildtbanesten.
Da Skanderborg Rytterdistrikt i 1767
blev solgt til private, blev vildtbanen
nedlagt. De over 100 vildtbanesten
blev dog ikke fjernet, og mange findes
stadig. Kun få af dem er dog, som
den i Sjelle, bevaret på den oprindelige plads.
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Natur-tur i den gamle grusgrav
Foto: Jeanine Marie Bonadies

PINDS MØLLE
- og den fredede Jeksendal

STJÆR GL. GRUSGRAV
- nu med biodiversitet

Pinds Mølle er en af de mange, gamle
møller i området. I dag er den privatejet og kendt som et populært Put
and Take.

Et nyt og summende naturområde er
opstået i det bakkede landskab ved
Stjær Grusgrav syd for Stjær. Hvor det
før var maskinerne, der brummede,
er her nu et summende liv af insekter
og fugle. Da udgravningen stoppede,
fik ejeren nemlig lov til at lade området henligge som natur, og her er
nu skabt basis for ny natur og øget
biodiversitet.
En lille, klippet sti, skabt af Stjær
Trampestilaug og markeret med
pæle, fører jer rundt i området. Start
f.eks. ved Stjær Kirke og gå ad Stjær
Bakker. Se kortet side 66.

Fint afmærkede stiforløb kan føre jer
rundt i området og ind i den idylliske
Jeksendal. Fra Pinds Mølle udgår en
tur på ca. 3,5 km, som tager jer langs
Adslev Skov på vestsiden af Aarhus Å
frem til Fusvad, et gammelt vadested.
Følg de gule afmærkninger.
Læs mere på skanderborg.dn.dk eller
spor.dk.
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Fotos udlånt af Thomas Drivsholm

GALTEN-SKOVBY MINIGOLF - alle kan være med
Der er en skøn blanding af frisk luft,
dyb koncentration og hyggelig snak,
når minigolfspillerne mødes på den
nye bane bag AVK-hallen i Klank.
På klubaftenerne er det de ambitiøse
amatører, der mødes – på alle andre
tidspunkter er det skolebørn, lokale
familier og gæster fra nær og fjern.
Alle kan være med, og alle må være
med.

og internationale turneringer.
P.S.: Vogt jer for hul 4 og 15 – de er
tricky!

Det var en gruppe engagerede
borgere, som i 2017 fødte ideen til
en ny minigolfbane i Klank. Ikke bare
en “bane-for-sjov” men derimod en
bane med høj kvalitet og internationale
mål, velegnet til professionelle
stævner. Ønsket hos gruppen var at
bidrage til udviklingen i lokalområdet
og til nye fællesskaber.
Og i eftersommeren 2021 kunne det
funktionelle og æstetiske betonanlæg
tages i brug. Med fine beplantninger,
stenskulpturer, bordbænkesæt og
elegant madpakkehus. Alt sammen
takket være mere end 5000 frivilligtimer og indsamlingen af 1,3 mio. kr. i
sponsorstøtte.
Der er nu flere end 150 medlemmer
i klubben, og banen bruges flittigt af
ikke-medlemmer, som blot betaler
(MobilePay) for lån af køller og bolde.
Anlægget er opført efter World
Minigolf Sport Federations’ standarder, så her kan holdes både nationale
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SKOVBYSKOVEN - med sø og shelters
7000 træer. Så mange blev der plantet,
da børn fra Skovbyskolen og andre
frivillige i 2013 skabte Skovbyskoven
syd for Tinbækparken. Projektforum
Galten-Skovby stod bag, og nu kan
alle nyde bl.a. ”tidsmaskineskoven”
med træer, som er plantet i den
rækkefølge, de er vandret ind til
Danmark.

samler overfladevand og har fået
navnet ”Tinbæksøen” efter Tinbækgård, som lå her i gamle dage.
Den lille park omkring søen og shelterområdet mod syd, er resultatet af et
grønt partnerskab med Projektforum
i spidsen. I Jutlander-hytten kan man
lave bål, holde picnic og sove 4-6
personer, og der er ekstra sovepladser
i de fire øvrige shelters.
Book på udinaturen.dk/shelter.
Toilettet er åbent hele året.

I det hyggelige område omkring
skoven er der både stier og et lille
fitness-anlæg, historien fortælles på
skilte og i små lydfortællinger, en
træbro fører over grøften – og senest
er en klimasø kommet til. Søen op42

BRO VED MJØN
- hvor toget kørte
På den lille grusvej Mjøn (gå ind fra
Hørslevvej eller Frøkjærvej) kan I få
en fin fornemmelse af den forlængst
nedlagte Hammelbanes forløb frem
mod den gamle, nu nedrevne station
i Skovby Nord.
Undervejs passerer I en fin lille stenbro, som dengang førte Mosagerbækken under togsporene.
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SKOVBY KIRKE - og kirkegård
Med sin placering på en lille banke midt
i den gamle landsby og omgivet af en
skrånende kirkegård er Skovby Kirke
et pejlemærke i landskabet og byen.
Kirkens kor og skib er bygget i romansk stil omkring år 1150, og tårn og
våbenhus kom til omkring år 1500.
I sin næsten tusindårige historie har
den haft mange ejere: Den har bl.a.
hørt til Aarhus Domprovsti, til kronen,
til Frijsenborg Grevskab og har sågar
været ejet af borgmesteren i Aarhus.
I 1910 overgik den til selveje.

Kristus Pelikanen.
Foto: Henrik Bjerregrav

Kirken er en vejkirke, og alle er
velkomne til at kigge indenfor. Man
kan bl.a. dvæle ved det lysfyldte
(midlertidige) alterbillede - skabt til
kirken af den lokale kunstmaler Gerda
Laursen i 2010 - den helt unikke
granit-døbefont med de otte løvepar
(en ud af to i Danmark) og den fint
udskårne prædikestol, som er lavet af
Morten Sneker omkring år 1600. Prøv
også at kigge opad i tårnrummets
hvælvinger og find det lille, særegne
kalkmaleri, som forestiller Kristuspelikanen, der hakker sig i brystet og
udgyder sit blod for ungerne.
Gå en tur på kirkegården, nyd udsigten
mod syd og besøg det stemningsfulde
naturgravstedsområde, der er indrettet omkring en gammel blodbøg.
Skovby Kirke er Grøn Kirke, hvilket
betyder, at den tager medansvar for
klima- og miljøudfordringerne.

Rundt om på kirkegården er der om
sommeren farverige pluk-selv bede.
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NB BETON - blander sig gerne i det lokale
Det er næsten 50 år siden, i 1973, at
den driftige unge murersvend Niels
Bräuner fra Haurdal tog murerskeen
i egen hånd og blev selvstændig
mester. Og i 1985 erhvervede han sin
første betonkanon, som han brugte til
at blande beton ude på byggepladserne. Beton-eventyret var i
gang. Med sin medfødte sans for en
forretning kunne han nemlig se, at
det ville være langt bedre at blande
betonen til byggeprojekterne selv.

ansatte fordelt på tre blandeanlæg.
Vognparken på 40 køretøjer, heraf 25
betonkanoner, kører dagligt ud med
beton fra anlæggene på både Hjaltevej og fra anlæggene i Ørum ved
Viborg og Ejby på Fyn. Alene på det
nye anlæg i Skovby kan der produceres
100 m3 beton i timen.
Administrationen styres fra Ursusvej
af en lille flok trofaste medarbejdere.
Det er nemlig karakteristisk, at den
arbejdsomme og generøse Niels
Bräuner har sine folk med sig i rigtig
mange år.

Heldigvis var en god ejendom med
masser af plads til salg på Skolevej i
Galten, og her flyttede Niels ind med
sit murerfirma. Allerede to år efter
købte han grunden på Hjaltevej, og
fabrikken blev bygget.

Generøsiteten kommer også ofte
lokalsamfundet til gode. NB Beton
har f.eks. leveret betonen til produktionspris til den nye minigolfbane
og til skateparken og i forlængelse
af Corona-pandemien støttet den
trængte detailhandel i Galten ved at
finansiere annoncering i Folkebladet.

Siden 1992, hvor det første rigtige
blandeanlæg blev etableret, er NB
Beton på Hjaltevej i Skovby vokset
støt og er nu en arbejdsplads med 46
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Galten Skatepark blev indviet i 2017. Foto: Anders Boll Film & Foto

GALTEN SKATEPARK - for de unge, af de unge
Det var to unge ildsjæle fra Galten,
der fik ideen til en skatebane i byens
gamle parkanlæg. De lancerede idéen
på et borgermøde, og Projektforum
Galten-Skovby var straks med.
En gruppe med initiativtagerne og
repræsentanter for Projektforum,
Skanderborg Kommune og byens
borgere blev dannet. Flere borgermøder fulgte, og med bidrag fra bl.a.
kommunen plus midler, der blev samlet ind via crowdfunding og folkeaktier, kunne projektet tage form. Lokale
virksomheder sponsorerede, frivillige
lagde en masse tid i projektet, og i
2017 kunne den tages i brug.

Selve designet af den 1100 kvm store
og unikke bane blev skabt af designervirksomheden Glifberg-Lykke, som
med den ikoniske skater og verdensmester Rune Glifberg i spidsen, har
skabt skateparker rundt om i verden.
Udrustet med skateboards, løbehjul,
rulleskøjter og BMX-cykler mødes nu
både børn, unge og ungdommelige
sjæle fra lokalområdet og fra hele
Østjylland i skateparken. For dem,
der ikke selv kaster sig ud i skatedisciplinerne, er det for resten også
vildt underholdende at kigge på.
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BYTOFTEN - til hverdag og fest
I henved 100 år har Bytoften været et
samlingssted og et grønt åndehul for
byen. Her har været stævner, skuer
og byfester, ringridning, kroketbane,
tennisbane og friluftsscene. Eksempelvis
var der stor ros til Galten Amatørteater, da de i 1948 opførte Elverhøj
under åben himmel.
Stor ros var der også til de lokale
ildsjæle, da Galten Skatepark åbnede
i 2017, og da SkulpturBy Galten
samme år sørgede for, at anlægget
blev forskønnet med Elna Christiansens bronzeskulptur “To galtgrise”.
Senest har skulptur-gruppen sørget
for, at en 2,6 tons tung og farverig
fortællesten, skabt af lokale Lene
Munk-Pedersen, har fået sin plads på
Bytoften.
Til hverdag bruges de to legepladser
til henholdsvis små og store børn,
plænen og amfiscenen flittigt af bl.a.
børnefamilierne, alle kan nyde en
pause under amforaen, og hvert år
omkring Kr. Himmelfartsdag sørger
en komité under GFS (Galten
Forenede Sportsklubber) for, at der
kaldes til byfest med optog, fællesspisning, musik og masser af aktiviteter.

Lene Munk-Pedersen: Fortællestenen
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SPAREKASSEN DANMARK - ordentlighed og lokal forankring
Sparekassen Danmark er det nye
navn på det lokale pengeinstitut, som
vi hidtil har kendt som Jutlander Bank.
I 2021 blev banken nemlig fusioneret
med Sparekassen Vendsyssel og blev
til Danmarks største garantsparekasse.

Derfor går en stor del af indtjeningen
i Galten-afdelingen til Sparekassen
Danmark Fonden Galten (tidl. Galten
Sparekasses Fond), som uddeler
penge til almennyttige og humanitære
formål. Og der findes da næppe
heller den forening eller den ildsjæl i
Galten og omegn, der ikke har søgt
og fået midler fra fonden til aktiviteter og faciliteter.

Men selv om ejerforholdet og logoet er
nyt, er det helt den samme hyggelige
ånd, der præger lokalerne på Søndergade 20. Her er ordentligheden og det
stærke, lokale samfundsansvar fortsat
i fokus, og heller ikke medarbejderskaren blev der ændret på ved fusionen.

”Vi vil hjælpe kunderne med at indfri
deres drømme”, lyder mottoet i
sparekassen, og derfor var det helt
naturligt at købe Paul Cederdorffs
bronzeskulptur “Drømmeren”, da den
i 2021 var udstillet i forbindelse med
SkulpturBy Galten. Barnet drømmer
nu videre på sin sokkel ved indgangen til sparekassen.

I en garantsparekasse er det et demokratisk flertal blandt garanterne, der
vælger det øverste organ, repræsentantskabet, så der er ingen ejere, der forventer at få del i et årligt overskud.
Tværtimod skal pengene gives
tilbage til det lokalsamfund, hvor de
tjenes.

Sparekassen Danmark støtter de lokale foreninger
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Morgenudsigt fra rundkørslen ved Klank
Foto: Mette Clemens

UDSIGTER - med et blik tilbage i tiden
Området, der strækker sig fra
Skivholme, Herskind, Sjelle og
Skjørring i nord over Galten-Skovby
til Storring og Stjær byder på talrige
udsigtspunkter.

Borum Eshøj-højene og Eshøjhuset
samme sted er der mulighed for både
“udsyn” og “tilbageblik”.
Billedet fra Klankrundkørslen en tidlig
morgen taler sit eget poetiske sprog.

Mange løbere kender f.eks. ”Sjelleturen” fra Skovby ad Wedelslundvej
op til Sjelle/Sjelle Kirke, hvor belønningen er en prægtig udsigt over
ådalen.

Nord for Skjørring Overskov og på
toppen af Ryvej ved Høver kan man
også nyde de vidtstrakte udsigter, og
på vejen fra Nr. Vissing til Javngyde
åbner udsigten sig over Søhøjlandet
med kig til Knudsø og den legendariske Sct. Sørens Kirke i Gl. Rye.

Fra højdedraget på Eshøjvej nord
for Skivholme findes en ubetalelig
udsigt over Lading Sø og dalen. Med
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STJÆR KIRKE - indgangsportal og udgangspunkt
Der er gode grunde til at besøge
middelalderkirken i Stjær. Dels har
den en helt unik indgangsportal, og
dels er den udgangspunkt for dejlige
natur-ture.

et nyt våbenhus mod nord og kirkens
oprindelige norddør. Granitportalen
bruges ved særlige lejligheder som
bryllupper og begravelser/bisættelser.
Kirkens p-plads er et fint udgangspunkt for traveture i området. Aktive
Stjær-borgere har etableret kilometervis af trampestier, og man kan sågar
komme på bjergbestigning. Bjørnebjerge i Stjær er nemlig med i legen
BestigBjerge, og startpunktet er ved
kirken. Se kortet på side 66.

Granitportalen omkring den gamle
syddør kom for alvor til sin ret, da
kirkens våbenhus blev fjernet for
50 år siden. Nu kan man udefra se
de tre store sten med de fornemt
indhuggede bibelske motiver, blandt
andet korsfæstelsen og Samsons
dramatiske kamp med løven.
Adgangen til kirken sker nu gennem
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Foto: Mads Høg

BJØRNEBJERGE - med pust og røde kinder
På en lørdag eftermiddag i solskin
eller mildt regnvejr er der næppe
noget skønnere at tage sig til, end at
bestige bjerge. Altså Bjørnebjerge
i Stjær, forstås. De (alt for) høje bjergtoppe ude i verden, K2 og Mount
Everest for eksempel, kan man for
det første ikke bestige på en eftermiddag, og for det andet kræver det en
masse udstyr. Bjergbestigning i Stjær
er det, der duer. Se bestigbjerge.dk

den lokale bjergguide Snitte-Mads er
der i hvert fald ikke set bjørne i bjergene i nyere tid. Til gengæld kan man
nyde et myldrende fugleliv og måske
få kig på en hare i fuldt firspring.
Bjergbestigningen starter ved
p-pladsen ved Stjær Kirke (find et
kort i folderkassen og kig efter
BestigBjerge-logoet).
Først går det ad byens asfalterede
veje, men snart drejer ruten ind i
skoven – og så går det opad, opad,
opad. Stien snor sig smukt op gennem træerne og på en lille bænk kan I
puste ud, drikke en kop kaffe og nyde

De rundede bakker, som tilsammen
udgør Bjørnebjerge, kan minde om
ryggene på slumrende bjørne. Og
måske deraf kommer navnet. Ifølge
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udsigten til det allerhøjste punkt i
Bjørnebjerge. Det ligger lidt ude på
en privat mark, så der skal man ikke
gå ud.
Med sine 129 meter over havets overflade er Bjørnebjerge for resten
nr. 36 på listen over de højeste
bjerge i Danmark.
Det højeste? Det er naturligvis
Møllehøj, som er en del af
Ejer Bjerge.
Bjørnebjerge
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STENSKOVEN I STJÆR
- og fuglekig ved Tåstrup Sø
Stenskoven i Stjær er ganske forunderlig: I skovbunden ligger nemlig en
mængde store og mindre sten, som
er aflejret ved den seneste istid. Det
kaldes også en stenbestrøning. De
var tidligere ret almindelige, men ad
åre er stenene typisk blevet flyttet
og brugt til andre formål, så nu er
stenbestrøningerne sjældne. Derfor
er skoven sammen med Tåstrup Sø
udpeget til Natura 2000 område
(udpegede og beskyttede naturområder i EU).
Gå også en tur ud ad den fine træbro
gennem sumpen til fugletårnet ved
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Tåstrup Sø. Undervejs møder I en tavle
med tegninger af søens fugle, og ude
i tårnet kan I stille nyde synet af de
mange ænder, svaner og gæs – og
måske – en rørhøg. På sommeraftener
lyder nattergalens triller fra de lave
bevoksninger rundt om søen.
Det varierede naturområde med
den spændende kulturhistorie er
netop blevet fredet og vil fremover
blive kendt som ”Fredningen syd for
Harlev”. For at passe på naturen og
samtidig skabe tilgængelighed til
området, vil nye stier, skilte, kort og
foldere dukke op, så I kan glæde jer
til, at det bliver både lettere og mere
lærerigt at færdes i området.
På kortet på side 66 kan I se, hvordan
I kommer ud til både Stenskoven og
Fugletårnet, og I kan finde de kilometervis af Trampestier/Spor i Landskabet,
der fletter sig ind i hinanden som et
finmasket net omkring Storring, Stjær
og Søballe.
Find kortet i folderkasserne på Stjær
Kirkes p-plads, ved Stjærskolen, ved
Storring Kirke, ved indgangen til
Søhave og ved indkørslen til børnehuset i Storring.

Fredningen syd for Harlev

TIDSLINJE FOR LOKALOMRÅDET
- nedslag i lokalhistorien
1854

anlægges den direkte
landevej mellem
Århus og Ringkøbing.
Fra Høver flyttes
Høver Kro op til den
nye landevej, og også
fra Galten, der hidtil
har ligget omkring
kirken, kommer snart
nye bebyggelser
til, bl.a. lægebolig,
apotek, dyrlæge og
højskole.

1850

1868

1860

oprettes på lokalt
initiativ Klank Højskole.
Den suppleres med en
børnefriskole (til 1935)
og har fra 1914 også
efterskolehold. Efter
1939 har det alene
været en efterskole.
Både før og nu har
der været, og er der
i dag, meget kontakt
med lokalområdet.

1902

1924

indvies privatbanen
Århus-Hammel via
Viby, Ormslev og
Lillering over Skovby og
Galten og er en vigtig
trafiklinje til efter krigen,
men udkonkurreres så
af busser og lastbiler
og nedlægges 1956.
Galten-stationen er
ombygget (Torvet 14),
men Skovby nedrevet
2012.

1900

1910

1914

oprettes Galten
Elværk med bl.a.
generatorbygning på
Elværksvej. Værket
(nu Aura) flytter 1981
til Smedeskovvej.
Generatorhuset
ombygges 1993 til
17 ungdomsboliger
og administrationsbygningen 2001 til
bibliotek og lokalarkiv
(Torvet 7).
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bliver dyrskuepladsen
fra 1909 ved gavebrev
til institutionen
“Bytoften”, hvor der
med tiden kommer
mange aktiviteter
(s. 49).
Boldspillet flyttes
efterhånden til Gyvelhøjskolen og senere til
Galten-Skovbys fælles
Idrætsanlæg på Klank.

1920

1950

1955

begynder de gamle
landsbyskoler at afløses af centralskoler:
Herskindskolen i
Herskind (1955),
Hestehaveskolen i
Sjelle (1961) og Gyvelhøjskolen i Galten
(1962).
Med udflytningen
til området kommer
Skovbyskolen til i 1974
og Stjærskolen i 1981.

1970

indvies Galten-Hallen
som byens første,
store sports- og
arrangementshal.
Senere kommer nye
sportshaller til ved
skolerne i Skovby
(1976), Stjær (1983)
og Herskind (2005).
På Klank Idrætsanlæg
opføres desuden
sportshaller i 2005 og
2014 (AVK-Hallen).

1970

1970

dannes den nye
Galten Kommune
efter sammenlægning
af sognekommunerne
Storring-Stjær-Galten
og Sjelle-Skjørring
(der fusionerede
1966) og SkivholmeSkovby. Kommunekontoret flyttes til
den tidligere Tekniske
Skole i Søndergade 27.

1972

tager historisk interesserede initiativ til
Galten Egnsarkiv/
Lokalarkiv. De indsamler historisk materiale,
laver udstillinger og
har siden 1982 udgivet
årsskrifter. 2009
bliver arkivet en del af
Museum Skanderborg
og får fra 2010 en
støtteforening.

1990

2003

indvies det første
stykke af Aarhus-Herning-Motorvejen mellem Aarhus og Låsby.
I Galten kommune
bliver der til- og
frakørsel mod og fra
Aarhus øst for Skovby
samt til- og frakørsler
ved Klank, hvor der i
2006 etableres rundkørsler.

2000

1993

oprettes en flygtningelandsby til 175 mennesker syd for Gammelmose. Den rummer
bosniske flygtninge
indtil 1997. Børnene går
i skole i Herskind, og
familierne får asyl. Fra
1997 til nedlæggelsen i
2003 bor her (få) andre
asylsøgende. Landsbyen fjernes i 2005.

2020

OP TIL I DAG

2007: Galten kommune
bliver en del af den nye
Skanderborg kommune.
2012: Første spadestik til
Skovby Nygaard.
2017: Minigolfbanen,
Skateparken, SkulpturBy
Galten føjer sig til historien - læs mere i bogen
2021: Verdens største stentøjskrukke, brændt i ét
stykke, opsættes ved AVK .

Tekst af Erik Korr Johansen, Galten Lokalarkiv
61

BÅNDET
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REGLER FOR FÆRDSEL I PRIVATE SKOVE
Ihht. Naturbeskyttelsesloven (uddrag):

For alle private skove gælder, at man må færdes til fods eller på cykel på
eksisterende veje og stier i tidsrummet fra kl. 06.00 til solnedgang (dog
ikke på dyreveksler eller midlertidige arbejdsspor), og man må kun
færdes på en måde som vejen eller stien er egnet til. (I forhold til cykler
er udgangspunktet en almindelig by-cykel).
Al motorkørsel i skoven er forbudt og hunde skal være i snor. Man må
ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger, og man skal rette
sig efter (lovlig) skiltning.
Se også vejledning på Miljøstyrelsens hjemmeside.
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Genforeningssten

SPORET
STORRING, STJÆR, SØBALLE
Stjær
Trampestilaug

Søhave

rl i g h e

Storrin
14

Gammeldam
Skov

38

Gammelgård Sø
Den
Lille
23
Skovsø

Kæ

d s s tien

Præsteskovruten

43

Præstegårdsskoven

Peritshave
Skov

Langskov

havestie
rits

n

Pe

en
ut
r
lle
ba
ø
S

Søballe
55
Søballeruten

14

Bakke sk o

66

Skov
Møllema
rks r

ng

u ten

Møllemarks r ute
n
12

Tåstrup Sø

Målundegård
Engsø
20

estien
Peritshav

Søskov

nG
De
n

n

Stjær

Stjær Gl.
Grusgrav

14

sr
Bakkesk o v

te
sru
ov

de

ode Run

kov
Stens

te
sru

Stjærskolen

ut
e
n

100
73

Stens
kovsr
uten
(Hun
deluf
tersti
en)

Stenskov

