Find vej i Siim Skov

Ækvidistance 5 meter

1:10.000

Find vej i Siim skov er en lærerig orienteringsskattejagt, der
fører dig gennem skoven til steder, du måske ikke plejer
at komme. Gevinsten er sund og sjov motion, med dejlige
naturoplevelser.

0

100

200

300

400

500 m

Inden bydelen Kildebjerg Ry og golfbanen blev etableret,
opkøbte kommunen at par landbrugsejendomme, som havde
hver sin skovparcel i Siim Skov.
Kommunen overdrog skovstykkerne til Naturstyrelsen, som
købte noget mere af skoven, og nu ejer staten cirka 45 hektar i
Siim Skov lige nord for Kildebjerg Ry.
Siim Skov er nyindrettet med bl.a. afmærkede vandre- og
løberuter, hundeskov og grillhytte. Naturstyrelsen har fældet

Post nr.: 25

Kode: UTX

Vi håber, at såvel familier, som motionister og skoleklasser
vil få glæde af dette tilbud, som giver god motion for både
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Hvis du og dine venner eller klasse har lyst til at lave en skattejagt i Siim Skov, kan du benytte 10 af orienteringsløbets faste
poster. De 10 udvalgte poster kan du se i skemaet neden for,
hvor de er farvet grønne. Posterne indeholder quizspørgsmål
med tre svarmuligheder.
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Kortet er tegnet af Silkeborg Orienteringsklub, som du kan besøge på www.silkeborg-ok.dk.
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Vil du med på skattejagt?

Ved hver post indtaster du dens
tre kodebogstaver, og så får du
opgaven på mobiltelefonen. Der
er plads til fem deltagere eller 8
hold, så du kan konkurrere med venner, familie eller skolekammerater. Man kan også oprette sin egen rute og selv uploade
sine opgaver. Det kan f.eks. benyttes til børnefødselsdage,
skoletemaer osv. Læs mere på www.skatiskoven.dk
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Med din mobiltelefon scanner
du Quick Respons koden her til
højre eller gå ind på hjemmesiden www.skatiskoven.dk/mobil
og vælg turid=940. Umiddelbart
efter modtager du en SMS, og
så er du med i skattejagten.

nord og nordvest.
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Du kan også se, hvordan du skal
Find vej i Siim Skov. Herfra kan du
også printe hele orienteringskortet,
få ruteforslag og lære mere om
orienteringsløb.

11

27

13

14

Nogle af posterne gemmer på en
fortælling, som du kan få ved hjælp
af din mobiltelefon ved at scanne
Quick Respons koden på pælen.

Siim Skov

18

17

Koordinater: UTM zone 32, WGS 84

Kortet i folderen viser vej til posterne, der er let genkendelige, rødmalede pæle med orienteringspostens symbol på.
Hver post har et kontrolnummer og tre kodebogstaver, som
kan noteres i skemaet neden for.
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Åbent område
Åbent område - bevokset
Let gennemløbelig skov
Langsomt gennemløbelig skov
Svært gennemløbelig skov
Svært gennemtrængelig skov

Høj, punkthøj
Lavning, lille lavning, hul
Sø, dam, vandhul, brønd
Grøft/bæk, lille grøft
Mose
Åbent kulturland
Åbent kulturland - bevokset

Hegn, højt hegn
Bebyggelse, bygning
Forbudt område
Sten, gruppe af sten
Lille tårn, fodersted
Højdekurve, tællekurve
Hjælpekurve

Vej
Mindre vej
God skovvej
God sti/skovvej
Sti
Utydelig sti
Hugning
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Bevoksningsgrænse
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Bogstavkode

Ry Railway Town and the Village of Siim

Pulsparken – pulspark-ry.dk

Ry is a lively railway and commercial town that tourists from
at home and abroad visit all year round. All summer you can
experience the lovely atmosphere around the marina with the
many canoes and excursion boats and the characteristic tower
on top of the Himmelbjerget (Sky Mountain) can be seen from
the main street of Ry. Ry is the heart of the Lakelands and the
surrounding landscape with the deep woods, high hills and
clear lakes fascinate everybody with an urge for Nature and
fresh air. Now it is also possible via smartphones to learn more
about the natural and cultural history of Ry.

På tværs af området ved Kildebjerg og Ry Hallerne er der
indrettet et aktivitetsområde, der kaldes Pulsparken. Her kan
du få pulsen i vejret eller helt ned, som du selv ønsker det.
Legezonen ved Ry Hallerne
I legezonen kan der klatres, gynges, svinges, hoppes,
ved at skubbe, trække eller løfte på ting. Hele tiden opstår
nye muligheder.
pause og få pulsen ned.
Sansezonen på Kildebjerg
Sansezonen en ø i en sø. På øen ligger et lille bjerg – indhyldet i velduftende planter, og inde i bjerget kan du dyrke yoga,
pilates og meditation – eller holde et møde.
Forskellige beplantninger omkring søen stimulerer synet,
hørelsen, smags-, lugte- og følesansen. Selve søen kan bruges som Kneipp-pool, hvor forskellige stentyper og underlag,
masserer fødderne, når man sopper gennem vandet eller
tager en tur i barfodsparken. Det er godt for kredsløbet.

Stizonen, Kildebjerg Ry
Pulszonen på Kildebjerg
Pulszonen er omgivet af en asfaltbelagt mountainbike- og
BMX-bane, der står i forbindelse med det udbredte stinet
i hele golfbaneområdet og Ry by. Her er bakker og pukler,
hvor du kan udfordre dig selv med terrænkørsel, forhindringsløb og artisteri.
I løbeskålene kan du teste dine løbemuskler i cirkel- eller 8-tals-løb og kombinere det med løb på trappetrinene i
midten. Du også bare kan sidde på trinene og se lidt på de
andre, der afprøver deres talenter i zonen.
I pulszonen kan du også varme op til løb på de lange stier
eller strække ud efter dit løb.

Legezonen
Stizonen
Du kan cykle, løbe eller vandre på alle stierne, der forbinder
den løberute, der passer dig bedst.
Du kan også vælge at løbe den med rødt afmærkede rute på
5 km, der begynder ved Pulszonen. 5-km ruten har markeringer for hver 500 meter langs brede asfaltstier, små skovstier
og grusveje i skoven. Løber du 5-km ruten vil du også samlet
løbe ca. 80 højdemeter opad bakke. De sidste 500 meter
kan du aktivere et løbelys og prøve om du kan følge med
en af de to farvede blink, der ligger for hver 10 meter midt i
asfaltstien.
Hvis du hellere vil løbe en lidt kortere tur på 3,0 km – udelukkende på asfalt og oplyst hele vejen – så skyd genvej ad den
gule rute efter ca. 450 meter og følg de gule afmærkninger,
til du igen kommer ind på den røde rute. Så ”nøjes” du med
samlet at løbe ca. 25 højdemeter op ad bakke, og du kan
stadig aktivere løbelyset.

The Village, the Abbeys and the Crow
Extensive archaological excavations have added new pieces of
information to the history of the ancient people who cultivated
the land and established the villages. As early as in the 13th
century all the farms e.g. in the village of Siim were subjected
to the important Cistercian Abby in Øm.
the abbey estate and laid it out as royal hunting ground.
Later the administration of the crown estate was collected
at Skanderborg Castle – at the time one of Denmark’s most
substantial Renaissance castles. Late in the 17th century the
royal possessions were laid out as an equestrian district, but
about 100 years later the cavalry was modernized and the land
was sold. At the auction of the Skanderborg Equestrian District
in 1767 many farmers bought the copyhold farms and the
common cultivation of the farmland was quickly dissolved – this
also happened in Siim.
In 1871 the railway between Skanderborg and Silkeborg was
constructed and Ry Railway Station was built on Siim Mark
(Siim Field). New companies came to the town that was also
the starting point for the landscape painters and the beginning
tourism. The Himmelbjerg (Sky Mountain) developed into a
memorial for the Danish Constitution from 1849.

StoRYturen og Siim Skov
Etableringen af StoRYturen og indretningen af Siim Skov er
udført af et grønt partnerskab, hvor mange forskellige partnere
har bidraget - både med ideer, arbejde og økonomiske midler.
Med i det grønne partnerskab bag StoRYturen og Siim Skov er:

StoRYturen

Naturstyrelsen Søhøjlandet
Skanderborg Kommune
Folkeoplysningsudvalget i Skanderborg Kommune
Skanderborg Museum
VisitSkanderborg
Dansk Orienteringsforbund
Silkeborg Orienteringsklub
Friluftsraadet
Danmarks Naturfredningsforening
Kildebjerg Ry A/S
Ry Håndværker- og Borgerforening
Oplev Søhøjlandet

Dansk Orienterings-Forbund

Forsidebillede: Søhøjlandskompasset på Siimtoften

Siim Wood
The beautiful landscape has always attracted new residents
to Ry. Ahead of the latest town development – Kildebjerg Ry
including a golf course – several properties with woodland lots
in Siim Wood were bought up. The Danish Nature Agency now
administrates the about 45 hectares in Siim Wood which has
recently been refurbished with for example signposted foot
paths, a special wood for dogs off the leash and a barbeque
hut. The Danish Nature Agency has established a number of
the stream Knudå.

StoRYturens QR-koder er sat på
pæle med forskellige farver.
Brune pæle fortæller, at du færdes
på private arealer. Sorte pæle står på
kommunale arealer og røde pæle på
statens arealer.
Se mere på

www.stoRYturen.dk

www.stoRYturen.dk

StoRYturen

Udsnit orienteringskort

Ækvidistance 2,5 meter

1:10.000
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Hvad gør jeg?

Ry Stationsby

Rundt omkring i Ry, er der opsat nogle små skilte ved steder,

Landsbyen Siim

sted for at dyrke jorden. Arkæologiske udgravninger i bl.a.
Kildebjerg Ry fortæller om den tidlige bebyggelse og giver nye
brikker til historien om menneskene i Søhøjlandet.

hvide mønster på pælene kan du scanne med en smartphone.
Mønstret kaldes for QR-kode.

Ry er en livlig stations- og handelsby, som året rundt får besøg
af turister fra ind- og udland. Himmelbjergets velkendte tårn
kan ses fra byens hovedgade, og omkring marinaen med de
mange kanoer og turistbåde udspiller sig sommeren igennem
et hyggeligt leben med aktiviteter for børn, havnekoncerter og
lignende. Og i den anden ende af byen folder golfspillerne sig

Måske allerede i 1100-tallet kom samtlige gårde i Siim under
Øm Kloster. Bønderne var fæstebønder, som betalte afgifter til
klostret for at dyrke jorden. Øm Kloster var et betydningsfuldt
cistercienserkloster, og nær klostret opstod en købstadslignende bebyggelse i landsbyen Rye med markeder og valfart til
helligkilder og Sankt Sørens kirke.

Du skal på din smartphone have installeret en scanner, som
er gratis. Hvis du ikke allerede har den, så kan den hentes på
f.eks. scanlife.com, semacode.com eller neoreader.com.
Når du har installeret scanneren og
scannet koden, kan du vælge at få
historien lige i øret på dansk eller
engelsk, men du kan også vælge
at læse den. Du kan se de mange
steder, hvor der er opsat koder på
kortet i denne folder, og du kan

Stationsbyen
Bønderne lagde ny energi i landbrugsdriften, og der opstod
behov for en bedre infrastruktur til transport af landbrugsvarerne. I 1871 blev jernbanen mellem Skanderborg og Silkeborg
anlagt. På Siim Mark blev der opført en station med navn efter
områdets største landsby Rye. Omkring Ry Station udviklede
sig hurtigt en bydannelse for andelsbevægelsens virksomheder.

Krongods og selveje
Ry er hjertet i Søhøjlandet, og det omgivende landskab med
de dybe skove, høje bakker og klare søer virker dragende på
alle med lyst til natur og frisk luft. For cyklister, vandringsfolk,
og udfordringer, og mange får lyst til at slå sig ned her. Det kan
man f.eks. se i udviklingsbyen Kildebjerg Ry, som har fået 350
nye indbyggere siden starten i 2006.

stier.
Landsbyerne og Øm Kloster
Du kan også gå ind på hjemmesiden StoRYturen.dk. Her kan

omkring Skanderborg i 1767 købte mange bønder fæstegårdene, og den fælles drift af landbrugsjorden blev hurtigt ophævet.
Jorden til landsbyen Siim blev fordelt mellem byens gårde af
landinspektør Lindenhan i 1783.

I jægerstenalderen vandrede de første nomader ind i Søhøjlandet, men landsbyerne opstod først i bondestenalderen,
bronzealderen og jernalderen, da man blev boende det samme

Ved reformationen i 1536 inddrog kongen al klostergodset i
Søhøjlandet og udlagde området som krongods og kongeligt
jagtområde – kaldet Den Skanderborgske Vildtbane.
Frederik 2. samlede administrationen af hele Søhøjlandet på
Skanderborg Slot, som han i den sidste del af 1500-tallet udbyggede og befæstede til et af Danmarks væsentligste renæssanceslotte. Han gjorde også Skanderborg til købstad, og Rye
mistede sin betydning som markedsby.

Rytterdistrikt – et landbrugsområde på ca. 5600 tdr. hartkorn.
Et rytterdistrikt kunne rumme ca. 700 ryttere.

Fra 1670 blev der udlagt rytterdistrikter i Danmark, og de kongelige besiddelser i Søhøjlandet blev til Det Skanderborgske

I 1760’erne blev rytterhæren moderniseret, og godset under
rytterdistrikterne blev solgt. Ved auktionen over ryttergodset

Ry Station

Ry Stationsby blev også et vigtigt udgangspunkt for landskabsmalernes ”erobring” af de midtjyske områder og dermed for
den spirende turisme. Ikke mindst Himmelbjerget var tidligt en
vigtig turistattraktion, som udviklede sig til mindested for den
danske grundlov.
Ry Stationsby overhalede snart Rye i omfang og betydning.
betegnelsen Ry. Stationsbyen blev i 1972 kommunecenter i Ry
Kommune, som i 2007 blev en del af Skanderborg Kommune.

