
           Cykeltur langs Pramdragerstien (Trækstien) ved Gudenåen d. 28/8 2019. 

 

Deltagerne: Jens, Kjeld, Hans Jørgen, Peter, Jonna, Kirsten, Åse og Lene. 

Længde: 50 km. i 30 graders varme og fuld sol. 

Ruten: Silkeborg-Svostrup- Kongensbro Kro- Truust- Tvilum- Svostrup- Resenbro- Silkeborg. 

Trækstien: Gudenåen var i 1800-tallet den vigtigste transportvej mellem Silkeborg og Randers. 

Fladbundede pramme blev trukket modstrøms med tove af mænd og heste fra Trækstien. Med 

strømmen stagede man bådene frem. 

Tvilum Klosterkirke: Augustinerkloster fra 1250. Kun klosterkirken står tilbage med smuk 

altertavle.  

 

Turen startede med rundstykker og kaffe ved ”Lunden” i Silkeborg, og Jens havde igen planlagt en 

flot tur for os på hjemegnen. Vi kan godt forstå, han stolt viser sin by og hjemegn frem, for hvor er 

her smukt. 

Vi cyklede i det fineste vejr langs Silkeborg Langsø og langs Gudenåen ad Trækstien. Her var rigt 

fugleliv, og fra et fugletårn var der udsigt over en solbeskinnet Sminge Sø. Trækstien er anlagt med 

sand/grus og gennem de fugtigste områder med fin træbro. Træbroen er flere steder udbygget til 

rasteplads med bænke og borde. Her kunne vi nyde medbragt madpakke og Jens` solbærsnaps og 

Bjarnes kryddersnaps. Trækstien var et sted spærret af et svanepar med unger, men forbi kom vi, 

men først efter at svanefar hvæsende som den sidste nødtvunget forlod stien. Den sidste del af 

stien var meget våd, for vandet stod så højt på grusstien, at vi måtte af med sokker og sko. 

Fra Kongensbro Kro gik turen hjemad over Truust med pause ved Tvilum Klosterkirke og videre 

forbi Svostrup Kro (denne gang ikke fra havesiden). Før Silkeborg nød vi den svalende skygge 

gennem skoven, og Jens ledte os forbi flotte rigmandsvillaer ved søen, indtil vi kunne passere 

Silkeborg Langsø via en gang- og cykelbro, hvorfra vi havde fin udsigt til det fine springvand i søen. 

Turen sluttede af med wienerbrød og kaffe ved ”Lunden”.  Tak til Jens for atter en dejlig tur til 

Silkeborg. Vi håber på ny tur næste år. 

                                                                                                                                Lene. J. aug. 2019 

 

 

 

 

Flere sider med billeder i kronologisk rækkefølge 



 

 

 







































 

 


