
Cykelturen omkring Vejbo Mose fører dig forbi en ræk-
ke af de varierede og smukke søer, som det sydlige 
Silkeborg kan byde på. Kommer du i bil, kan du par-
kere flere steder og cykle ud derfra. Nogle af de mange 
parkeringspladser er vist på kortet.

Turbeskrivelsen tager udgangspunkt ved turistbureau-
et, men du kan begynde turen mange steder. Turist-
bureauet ligger på Torvet midt i Silkeborg i det gamle 
rådhus fra 1857. 

I den modsatte ende af Torvet ligger Silkeborg Kirke, 
der er opført i 1877. Inden Silkeborg Kirke blev opført, 
måtte byens borgere søge til Linå Kirke eller benytte 
kirkestuen på Silkeborg Hovedgård. Turen fortsætter 
ad Fredensgade og Chr. 8.s Vej, hvor der kan gøres 
en lille genvej til Drewsensvej via tracéet til den gamle 
sidebane fra banegåden til havnen og papirfabrikken.

Omkring Vejlbo Mose – 8,4 km

Drewsensvej har navn efter papirfrabrikkens direk-
tør og Silkeborg Bys grundlægger Michael Drewsen 
(1804-1874). En statue af Michael Drewsen står på 
Torvet lige foran turistbureauet.

Drewsensvej fører forbi banegården, som blev opført 
i 1871 – dengang forholdsvist langt uden for byen. 
At Silkeborg blev stationsby var medvirkende til en 
rivende udvikling og årsag til, at byen fik købstadsret-
tigheder i 1900.
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Drewsensvej fører under jernbanen, hvorefter der et 
kort stykke holdes til venstre ad Jernbanevej, men 
hurtigt efter til højre ad Wesselsvej og videre ad Ro-
lighedsvej, hvor Mariehøj Kirke fra 1956 knejser for 
enden af vejen. Inden Rolighedsvej slutter, drejes til 
venstre ad stien, der fører mod Lyngsø.

Lyngsø har – som navnet antyder – tidligere været 
omgivet af lyngklædte arealer, men idag er der haver 
ned til søen fra nord og skov fra syd. Søen har via et 
lille vandløb forbindelse til Ørnsø, som igen via Funder 
Å har forbindelse til Silkeborg Langsø og dermed til 
Gudenåen. Gennem skoven fører turen videre mod syd 
og krydser Søndre Ringvej til Almind Sø.

”Almind” kan komme af det gamle danske ord ”almue” 
i betydningen ”hele folket” og er beslægtet med ”alle 
mænds” eller det mere kendte begreb ”almindelig” – 
altså en betgenelse for et område, der er tilgængelig 
for alle. Almind Sø rummer de meget populære Østre 
og Vestre Søbade. Søen er meget ren, og rummer 
mere end 20 forskellige arter af vandplanter.

Turen fortsætter langs bredden af Almind Sø til ringve-
jen igen krydses (er der tæt trafik, kan ringvejen kryd-

ses via tunnellen ved søbadet), og man kommer frem 
til Vejlbo Mose ad skovvejen. Her foretages en lille 
rundtur omkring mosen.

Vejlbo Mose er en lille oase i skoven – opstået ved 
tørvegravning. Det var papirfrabrikkens grundlægger 
Michael Drewsen, som i 1858 her fik retten til at grave 
tørv til brændsel. Han anlagde en tørvefabrik, hvor 
tørvene blev æltet og tørret, så de på pramme kunne 
transporteres til papirfabrikken. Tørveproduktionen 
ophørte, da jernbanen fra 1871 gjorde det muligt at få 
billigere brændsel med toget.

Fra Vejlbo Mose går turen forbi Naturstyrelsens kontor 
og skovriderbolig ind gennem Ferskvandscentret. I 
1903 opførte Nationalforeningen til Tuberkolosens be-
kæmpelse her Silkeborg Sanatorium, som virkede frem 
til 1959. Derpå blev stedet overtaget af Åndssvagefor-
sorgen under betegnelsen Vejlsøhus frem til 1990, da 
Ferskvandscentret blev oprettet. I tilknytning til Fersk-
vandscentret ligger Vejlsøhus Hotel & Konferencecen-
ter og AQUA Akvarium & Dyrepark. Ferskvandscentret 
driver en stor erhvervs park med 45 virksomheder, og 
centret er Danmarks største udbyder af kurser inden 
for vandmiljø.

Fra Ferskvandscentret går turen tilbage mod turistbu-
reauet med kolonihaver på venstre hånd og park- og 
skovområdet Indelukket med lystbådehavnen på højre 
hånd. Lige inden man når Åhave Allé ligger Museum 
Jorn på venstre hånd. 

Via villavejen Åhavevej går turen under jernbanebro-
erne og frem den gamle Silkeborg Hovedgård, der 
rummer Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Åhavevej 
udmunder i Østergade, der følges tilbage til Torvet og 
turistbureauet.

Silkeborg Hovedgård med Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Tørvegrav i Vejlbo Mose


