*1

SIGNATURER:
Offentlig, asfalteret vej

*2

Privat, god befæstet vej (primært grusvej)

Esballegård

*3

Privat vej/sti (ikke altid farbar for barne-/trækvogn)

Engmosegård

C

E

Bebyggelse
Skov-/grønne områder
*1

F

Rutepunkt (se nedenfor)
Seværdighed (se nedenfor)

2,3 km
0,8 km
1,6 km
0,2 km
0,2 km
0,6 km
0,4 km
0,5 km
0,2 km
0,4 km
0,7 km
1,0 km
0,6 km
0,2 km

JK:
KL:
KL:
LA:
LN:
MA:
NO:
OP:
PQ:
QR:
RO:
RS:
SN:

Kærsholm

*10

G

RUTELÆNGDER:
AB:
BC:
BD:
CD:
CF:
DE:
EF:
EG:
FG:
GH:
HI:
HJ:
IM:
JI:

B

D

Jernbane

A

Hedemølle Å
(forb. med Ringkloster Å)

Hinholm

Højgård

H

0,5 km
0,9 km (Nord)
0,6 km (Syd)
0,6 km
0,9 km
0,7 km
1,3 km
0,3 km
0,3 km
0,5 km
0,4 km
0,5 km
1,3 km

Dalsgård

I
Kejlstrupgård

J

Dueholm

M

Sommerlyst

Aldersro

Holmgård

K
*8
Lundgård

Mariehøj

SEVÆRDIGHEDER:
1. Det meget flade engområde er oprindeligt drænet søbund, der
ligger i forlængelse af Skanderborg Sø.
2. Hindholm står som en ø i engområdet. Før afvanding af søen var
Hindholm netop en ø i Skanderborg Sø.
3. Ved stuehusets NV gavl står en meget gammel og utrolig flot eg.
4. Det nuværende fræseværk blev oprindeligt bygget som byens
kommuneskole
5. Grumstrupvej nr. 50. Bygningen her var byens første skole
(„Rytterskolen“).
6. I skoven kan man finde et par sten med påskrift. De markerer de
gamle skel mellem kongens og fribøndernes skov.
7. En af de særlig markante slugter i området (se modsatte side for
forklaring)
8. Her går stien langs en særlig tydelig slugt, dannet ved Jøkulløb.
9. Her ligger byens legeplads. Pladsen er til fri afbenyttelse og indeholder udover legeredskaber til alle aldersgrupper også et shelter
og en bålplads.
10. Gammel hulvej

Jensgård

L

*4

*7

A
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Forsamlingshus
Vandværk

N

Gunderhøj

S

Bislund

*6

R

Ludvigseje

Teglværk

Vandværk

Hovedgård

Q

O

Store Hovedgård

P
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GRUMSTRUP OG OMEGN GEOLOGISK SET

KORT OM KORTET

Kultur- og naturlandskaber til fods i

Landskabet nord for Hovedgård er i så høj grad præget af
de processer, der skete under afsmeltningen af den is, der
dækkede området mod afslutningen af sidste istid (Weichsel),
at landskabet har national geologisk interesse.

Kortet, du her står med, er blevet til i et samarbejde mellem
to lokale frivillige, private vej- og stiejere. Horsens kommune
har lagt kort og kopimaskine til produktionen. Mange tak til
alle, der har lagt kræfter i. Vi håber, det vil give alle borgere i
Grumstrup og omegn inspiration og lyst til at tage en gåtur
ud i det kønne landskab, der er fyldt med masser af natur og
kultur.

Grumstrup og omegn

I området ligger der blandt andet flere store fladbakker
med plan overside og ret stejle sider. Disse bakker består af
smeltevandsler, som blev aflejret i søer, der var inddæmmet af
is til alle sider. Bunden i disse issøer udgør nu bakkernes flade
overside.
På et tidspunkt under isens afsmeltning er der øjensynligt
sket en spontan tapning af i hvert fald den største af disse
issøer. Det er den, som Store Hovedgaard og Hovedgaard
Teglværk nu ligger på. Søens vand er tappet ved et såkaldt
jøkelløb (flodbølge), som har udskåret den dybe erosionskløft, der starter i bakkens nord-østlige side, og som herfra
skærer sig ned gennem landskabet i nordøstlig retning langs
med landevej 433 i retning mod Århus. Ved Grumstrup drejer
kløften væk fra landevejen for at fortsætte i nordlig retning
indtil den udmunder i dalen for Ringkloster Å.
Slugten menes dannet ved erosion fra et smeltevandsvandløb
under afsmeltningen af den is, der dækkede området mod
afslutningen af sidste istid, Weichsel. Den kan dog ikke som
den lidt større kløft øst herfor umiddelbart sættes i forbindelse
med en issøtapning (jøkelløb), men da den har sit udspring
i retning mod Gunderhøj – der netop er en fladbakke, som
er dannet ved aflejring af lersedimenter i en sø i den delvis
nedsmeltede is – kan en sådan forklaring ikke udelukkes.
Slugten løber i nordlig retning indtil den udmunder i dalen for
Ringkloster Å.
Både slugt og kløft er karakteriseret ved lange retliniede
forløb. Dette kan skyldes, at de smeltevandsstrømme, der
udskar dem, var styret af sprækker i isen.
Frit efter bogen „Geologisk set – Det Mellemste Jylland“
(ISBN: 87-7702-132-0)
NØ for Grumstrup, lige uden for byskiltet, ligger endnu en
slugt. Denne slugt danner ikke som de andre en linje mellem
bakke og nuværende vandløb. Årsagen til denne og andre
slugter i området er omdiskuteret – men nogle geologer
mener, der kan være tale om jordskælvssprækker.
(HNJO)

PÅ TUR I NATUREN
– HVAD SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?
Vi har under udarbejdelse af kortet været rundt og talt med
de private ejere, for at få lov til at vise de fine ture rundt om i
landskabet. Det har været en stor fornøjelse at møde så stor
velvillighed for projektet – og vi håber I alle vil tage godt imod
tilbuddet og bruge det på en fornuftig og ansvarlig måde. Da
mange af ruterne er på privat grund og enkelte af dem tæt på
bebyggelse opfordrer vi til at man:
– ikke støjer unødigt
– holder hunden i snor
– rydder op efter sin hund
– naturligvis tager evt. affald med sig hjem
– ikke ødelægger hegn, planter m.m.
Særligt i mosen og i skovområderne skal man være
opmærksom på det rige dyreliv. Rør aldrig ved tilsyneladene
efterladte dyreunger – moren er sandsynligvis lige i nærheden
og vender tilbage, så snart det er sikkert. Derudover skal
man naturligvis være ekstra opmærksom i disse områder i
jagtsæsonen (for de fleste dyr 01.09-31.01). Er du i tvivl, så tal
med en lokal jæger eller tjek på /www.jaegerforbundet.dk.
Stier og veje er af varieret kvalitet, men til enhver tid gælder
det, at al færdsel sker på eget ansvar.
HAR DU SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?
Så er du mere end velkommen til at kontakte Helle N.
Johansen. Ønsker du at tilføje eller evt. slette en rute på kortet
kan du ligeledes kontakte undertegnede.
Rigtig god fornøjelse!
Frede Nielsen & Helle N. Johansen
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