7 Dagligbrugsen i Kragelund
Butik med salg af dagligvarer. Åben alle ugens dage.
Tlf. 86867005.
8 Bryghuset Kragelund
Lige ved siden af Dagligbrugsen ligger mikrobryggeriet
Bryghuset Kragelund, som ejes af anpartshavere.
Bryggeriet lægger vægt på høj kvalitet og har fået fine
anmeldelser af ølentusiaster. Bryghuset er åbent fredag
eftermiddag. Tlf. 29802650.
9 Forsamlingshus
10 Kragelund Plejecenter
11 Kragelund Børnehave
12 Bøllingsø
Et par kilometer vest for Kragelund by syd for Stenholt
Skov ligger den genoprettede fredede Bøllingsø, som er
Danmarks trediestørste
naturgenopretningsprojekt.
Søen blev oprindelig dannet i
slutningen af istiden, men
blev afvandet i 1870’erne.
Tørven fra den gennem tiden
dannede højmose blev
udnyttet til brændsel og
søbunden til høslet. I 2005
blev den ny sø etableret ved
at stoppe
afvandingskanalerne. Der har
indfundet sig et vældigt
fugleliv med også sjældne
arter. Søen fødes af kilder i
bunden af den sydøstlige ende, og den afvander til både
Funder Å og Skygge Å. Området omkring søen rummer
mange fortidsminder, fra de første rensdyrjægere her i
landet, stenalderbopladser,
gravhøje og ikke mindst
fundstederne for moseligene
Tollundmanden og Ellingpigen. De
to berømte moselig kan ses på
Silkeborg Museum. Der er en
folder om Bøllingsø med den
afmærkede sti rundt om
indtegnet. En lille del af stien
indgår i Hærvej vandreruten.
13 Tollundmanden
14 Stenholt Skov
Nogle få kilometer vest for
Kragelund by ligger den fredede
Stenholt Skov med et af Jyllands største og bedst
bevarede egekrat. Egekrattet er opstået ved en tidligere
stævningsdrift, hvor træerne blev afskåret ved roden, og
stødskuddene blev anvendt af bønderne til brændsel,

stolper og byggematerialer. Skoven er rig på sjældne
laver. I udkanten af skoven ligger Skallerund Sø. Stenholt
Skov og højmosen, Stenholt mose, lidt nord for er
udpeget til Natura 2000 område. Der er ikke offentlig
adgang til højmosen, men Stenholt Skov har et afmærket
stisystem beskrevet i en folder for området med
indtegning af de mange seværdigheder. Folderen fås på
Klosterlund Museum.
15 Skallerund Sø
16 Stenholt Mose
Hærvejen - 17 cykelrute - 18 vandrerute
Hærvejen er gamle spor, der har fulgt linien, hvor
isranden stod for o. 15000 år siden. Der opstod et
vandskel midt ned gennem Jylland, hvor mennesker og
dyr kunne passere. Gennem tiderne har der eksisteret
flere spor, og amterne
etablerede for nogle årtier
siden en cykelrute og en
vandrerute, der nogenlunde
følger de oprindelige spor.
Vandreruten går vest for
Kragelund by gennem
Stenholt Skov og øst for
Bøllingsø. I Stenholt Skov
følger den et stykke af den
gamle kirkesti mellem
Engesvang og Kragelund.
Cykelruten går ind gennem
Kragelund by. En ny
guidebog med kort er udkommet 2010 med ruter for
vandrere, cyklister og ryttere i forbindelse med projektet
”Hærvejen –et moderne oplevelsesrum med historiske
rammer”.
19 Urtegartneriet
Urtegartneriet er en økologisk og biodynamisk
besøgshave. Fri entré. Der sælges krydderurter,
lægeplanter og frø fra hele verden samt bøger om urter.
Tlf. 86867430.
20 Urbakgård
Økologisk gård med opdræt og salg af oksekød fra
limousinekvæg. Tlf. 86867556.
21 Klosterlund Museum
Museet ligger mellem Bøllingsø og Stenholt Skov. Se
folder om Klosterlund Museum og Stenholt Skov.
Tlf. 96261930.
22 Bøllingsø Camping
Lige syd for Stenholt Skov, tæt på museet ligger
campingpladsen Bøllingsø Camping. Tlf. 86865144.
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Velkommen
til

Kragelund
Landsbyen Kragelund ligger på
grænsen mellem det frodige
Østjylland med de gode jorder og
de sandede magre hedeegne i
Vestjylland.
De mange gravhøje og utallige fund
af slagger og dele af smelteovne til
jernudvinding fra myremalm
(mosemalm) vidner om egnens
beboere langt tilbage i tiden.
Kragelund ligger omgivet af
varieret natur: Skove, heder, søer,
moser, enge og overdrev.

Kragelund by og omegn
Byen har både områder med gamle bondehuse og
moderne parcelhuskvarterer med smukke grønne
fællesarealer.
I oplandet ligger enkelte store landbrug, en del
fritidslandbrug og fritliggende huse.
I samme sogn nord for Kragelund by ligger landsbyen
Frederiksdal, der grundlagdes for godt hundrede år siden
som en hedekoloniby. Begge landsbyer er velfungerende
med mange aktiviteter og foreninger.
1 Hærvejsherberget i Kragelund

Herberget blev indviet
juni 2008. Det er
indrettet med 32
sovepladser i den 400
år gamle
kampestenslade i
Kragelund gamle
præstegård. Med
støtte fra fonde m.m.
står foreningen
”Herberger langs Hærvejen” bag bygning og drift af i alt
11 herberger langs ruten mellem Viborg og grænsen. De
kan benyttes af vandrere, cyklister, ryttere og pilgrimme
efter indkøb af et vandrepas hertil.
2 Kragelund Kirke
Kragelund Kirkes romanske
skib og kor stammer fra ca.
1150 og er opført i
granitkvadre fra en nedbrudt
kirke i Engesvang. Som
noget usædvanligt kender vi
både bygherre og bygmester.
Under indgangsportalens
billedudsmykkede overligger
fortæller en runeindskrift, at
”Æse bød, Vagn ristede”.
Mere ved vi ikke om de to personer, men takket være en
håndfuld runer blev de aldrig glemt. Våbenhuset og tårnet
er bygget senere. Kirkegården er omgivet af et stendige
fra middelalderen, dog er diget mod vest nyopsat. I
våbenhuset findes en brochure med flere oplysninger.
Kirkedøren er åben hele sommeren.
3 Helledammen

Anlægget syd for
kirkens p-plads lå
oprindelig hen i et
stort morads med
mergelgrave, hvor
byens befolkning
kunne hente ler til
de lerklinede

vægge. I 1927 gik man sammen om at forskønne
omgivelserne op mod kirken. Forskellige mindeværdige
sten blev anbragt, nogle med inskription, andre uden,
men alle med hver sin historie.
Stenene blev anbragt i en kreds, repræsenterende de
daværende hus- og gårdmænd, som et gammelt
bystævne. Skålstenen fra Stenholt skov er også her. Se
brochuren i kirkens våbenhus.
4 Kongelunden
Kongelunden ligger sydøst for Kragelund Kirke. Navnet
stammer fra en antagelse om, at der har ligget et
”kongeslot” eller en kongelig jagthytte bestående af en
muret hovedbygning og to fløje i bindingsværk. Her har
Kong Hans og hans efterfølgere overnattet på deres rejser
rundt i landet. Da Frederik II i 1583 befalede bygningerne
revet ned, blev sten og tømmer anvendt ved Silkeborg
Slot. Der er ikke længere synlige spor af den historiske
bygning på stedet. Frem til 1980 kunne man se rester af
munkesten, formentlig fra hovedhuset, men stedet er nu
tilgroet med vilde hindbær.
5 Kragelund Skole
Den nuværende skole i
Kragelund blev indviet d.
21. august 1965.
Kragelund Skole er en
landsbyskole, og den
betjener landsbyerne
Kragelund og Frederiksdal
med opland. Skolen ligger
i et naturskønt område
med gode muligheder for
udfoldelse og gode
naboer: Svømmebadet,
idrætsforeningen, børnehaven og et stort idrætsanlæg
samt skov og sø indenfor gå afstand. Skolen har fra
børnehaveklasse til 6. klasse samt fritidsordning.
6 Kragelund Svømmebad.
Kragelund Svømmebad er
umiddelbar nabo til
Kragelund Skole. Badet har
åbent 7. maj til 4.
september. Se åbningstider
på opslag i herberget eller
ved svømmebadet. Der
findes en hjertestarter ved
badet. Udenfor åbningstid
skaffer man sig adgang til
den ved at slå ruden i døren
itu med en af stolene ved
indgangen.

