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Jersild-ruten – ca. 9,5 km

Jersildruten starter ved Ppladsen ved Fritidscenteret. Derfra går man op til Skolegade/Kirkegade og op gennem 

Danmarksgade. Gennem 70erne var der butikker på begge sider op gennem Danmarksgade. Halvvejs  krydses  Dan

marksgade af Rugbjergvej, som blev anlagt i 70erne. 

Hvor Handelsbanken nu ligger, var der indtil 1967 brugsforening og bagved hestestald, hvor hestene kunne stå mens 

der blev handlet. Lidt efter passerer man indgangen til Aulum Lystanlæg, den blev indviet den 27. august 1944 og 

består af ca. 4,5 tdr. land. For enden af Danmarksgade krydser man  jernbanen, der blev indviet i 1904 og fik stor 

betydning for udviklingen i Aulum. 

Inden man kommer til krydset Grønningen/Lundgårdsparken, kommer man på venstre hånd forbi vejen til det gamle 

stadion og friluftsbad. Man kan stadig se græsset, hvor det gamle stadion lå, og står man ved indgangen til stadion, lå 

det gamle svømmebad op til venstre. Det blev bygget i 1936 for en stor dels vedkommende af frivillige. Hvor børnein

stitutionen Hobbitten ligger havde FDF indtil omkring 1970 deres kredshus »Borgen«.  

Man fortsætter op af Holstebrovej, som slutter ved hovedvej A18, der går man lige over til Kildevej. På Aulum siden af 

A18 lå der fra 1866 en landevejskro. Kroen blev i begyndelsen af 1900 tallet, da jernbanen kom, flyttet til sin nuværende 

placering over for stationen. Hovedvej A18 var indtil først i 70erne belagt med granit chaussesten i midten og ca. 1½m 

asfalt på hver side af chaussestenene. 

Kort efter A18  går man under den nye motorvej og drejer til venstre ned mod Kildevej nr. 1 Man går bag om gården 

og ved skovbrynet drejer man til venstre og går hen forbi gården Sandgård og Jersildhus og videre til Videbækvej, der 

man går lige over til Jersildgårdene. Ved nr. 1 går man bag om stalden og op over jernbanen via den gamle jernbanebro 

der blev bygget i 1960 da man omlagde jernbanen. Man følger nu markvejen over til Troelstrupvej, hvor man igen går 

under motorvejen og drejer til venstre mod Ljørring.

Lige før det gamle mejeri drejer man til venstre og tager markvejen ned til Overgårdvej, som man følger til venstre, 

indtil man er tilbage ved asfaltvejen, der drejer man til højre og rammer kort efter Ørrevej. Efter kun 100m mod Aulum, 

går Toftevej fra til højre, den følger man helt til Østergade. Ved Østergade drejer man til højre, men kun ca. 50m, så 

går der en sti fra til venstre og bag om smeden. Bygningen til højre blev bygget i 1990 og var kommunekontor indtil 

kommunesammenlægningen i 2007. Man følger nu stien bag om skolen og fritidscenteret og kommer tilbage til park

eringspladsen, hvor man startede. Scan QRkoden og få ruten på din mobil. God tur.
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