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Forord: 
 

 

 

Sammenhold giver kræfter til forandring. – Den negative spiral med  

nedgang i befolkningstallet og arbejdspladser, tomme huse, at andelen af ældre stiger i forhold til andelen af børn og 

mennesker i den arbejdsduelige alder er baggrunden for, at Kragelund/Frederiksdal skal forskønnes, at der skal 

etablere flere lokale arbejdspladser, tiltrækkes flere unge familier m.m. Der er mange udfordringer og meget at tage fat 

på i fremtiden. Noget kan Kragelund/Frederiksdal borgere selv klare, noget skal klares i samarbejde med andre, noget 

skal politikerne på Christiansborg klare.  

– Der er Frederiksdal-Kragelund for fremtiden”.  
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Lokal Udviklingsplan 

Frederiksdal-Kragelunds historie: 
 

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 sogn består af tre forskellige områder: 

For det første Frederiksdal, som er en lille landsby, 

der oprindelig er opstået som en kartoffeltyskerkoloni efter 1759. For det andet landsbyen 

Kragelund omkring den gamle middelalderkirke. Landsbyen rummer mange arbejderboliger i 

forbindelse med et stort tørveeventyr omkring Bøllingsø. For det tredje Stenholt Skov og 

Stenholtgårde, som rummer en stor del af Hærvejens gamle overtro og mystik. 

 

Kragelund er i dag en velfungerende landsby med skole, børnehave, plejehjem, præstegård og kirke, 

brugs, forsamlingshus og svømmebad og med et ualmindeligt omfattende foreningsliv og lokale 

initiativer. Som eksempler herpå kan nævnes Kragelund Bryghus, herberget for hærvejens turister i  

den gamle præstegård og naturgenopretningsprojektet omkring den nærliggende Bøllingsø. 

Landbruget omkring Kragelund og Frederiksdal er præget af mager jord (opdyrket hede, der i dag 

vil blive betegnet som marginaljord), og som i de sidste ti til tyve år mange steder er omlagt til 

juletræsproduktion. 
 

 

 

 

I gammel tid gik den store jyske hærvej igennem 

Kragelund. Altid er der kommet folk til egnen - enten for 

at slå sig ned eller for at rejse videre.  

Det er Kragelunds gamle kultur at tage imod fremmede.  

Det er også egnens gamle kultur at ligge i skellet mellem 

øst og vest i Jylland. Mellem den gode jord og den magre 

jord. Mellem skov og hede. Mellem borgere og frie 

"skovlovringer". Mellem bønder og hedeboere. Der er 

megen historie i Kragelund.  

For godt 100 år siden opstod landsbyen Frederiksdal i den 

nordlige del af sognet. Opkaldt efter kongen var den en 

hedekoloniby af stærke, seje folk, der ved slid arbejdede 

sig til en tilværelse. Vil man opleve virkeligt landsby-

fællesskab, når det er stærkt, så skal man bo i Frederiksdal.  
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Lokal analyse: 
Nedenstående analyse har dannet grundlag for det videre arbejde med udarbejdelse 

af vision og strategi: 

Frederiksdal-Kragelund er beliggende ca. 10km nordvest for Silkeborg og har ca. 

1.300 indbyggere. Heraf er en stor del børnefamilier. 

Kragelund og Frederiksdal er i dag to velfungerende landsbyer beliggende i et af 

Jyllands smukkeste naturområder. 

 
 

 

Der er rige muligheder for at dyrke fritidsaktiviteter som løb, cykling, vandring, 

jagt, ridning 

m.m. i de omgivende skove og landskaber. Hærvejen for vandrere, ryttere og cyklister går 

gennem området. 

Samtidig er byen stadig tæt på, da der er regelmæssig buskørsel til Silkeborg. 

Genetableringen af Bølling Sø, Danmarks tredje største naturgenopretningsprojekt, har givet 

et enestående fugleliv og har udover et naturskønt stisystem udvidet de rekreative tilbud med 

sejlads, lystfiskeri og badning. 
 

 

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 
 

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. 
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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 hjertestarteren ved at slå ruden i døren itu med en af 

stolene ved indgangen. 
 

 

Kragelund Skole 

Kragelund skole er en velfungerende folkeskole med ca. 130 elever fordelt 

på syv klassetrin. Skolen blev bygget i 1965, hvor det daværende 

sogneråd besluttede, at børnene fra både Frederiksdal og Kragelund 

skulle gå på samme skole. Det sociale samvær på tværs af klasserne, har 

stor betydning for skolens liv. Hver dag starter med fælles morgensang i 

skolens aula, her har skolens leder mulighed for at hilse på alle elever og 

give evt. fælles beskeder og her oplever eleverne også fællesskabet, idet 

der på skift mellem klasserne gives mulighed for at optræde med musik 

o. lign. Skolen styrker også fællesskabsfølelsen med projektet "daglig 

motion", hvor eleverne på tværs af klasserne hver dag motionerer 10-15 min. Efter 6. årgang 

fortsætter undervisningen på Funder Skole, hvortil der er busforbindelse eller på privat skole i 

Silkeborg. 
 

 

Dagplejen 

Dagplejerne i Frederiksdal-Kragelund passer lokalområdets børn i alderen 0-3 år. Fælles legedage 

forsamlingshuset sikrer, at børn og voksne lærer hinanden at kende. Denne ordning betyder, at 

børnene er trygge ved gæstedagpleje, når der er ferie/sygdom hos deres egen dagplejemor/far. 
 

Kragelund Børnehave.  

Kragelund Børnehave er normeret til 54 børn. Børnehaven er tæt beliggende ved skov, skole og 

boldbaner, og dette har stor indflydelse på børnenes dagligdag. Kragelund børnehave satser meget 

på naturen som legeplads. 
 

 

Kragelund Plejecenter. 

Det tidligere Kragelund Plejehjem er blevet totalrenoveret. Det nye, smukke plejecenter blev indviet 

marts 2009. Frederiksdal-Kragelund Lokalråd opfatter Kragelund Plejecenter som noget særligt i 

Silkeborg Kommune, da det er det eneste plejecenter, der ligger midt i sin landsby - Kragelund 

Plejecenter har pladsen i landsbyens hjerte. 

 

 
Indkøb. 

Daglig Brugsen ligger midt i byen og er åben alle ugens 7 dage. 

Butikken er velbesøgt og kører med et pænt overskud. 
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Vandværk 

Såvel Frederiksdal som Kragelund har eget vandværk, som drives af en lokal bestyrelse. 
 

Forsamlingshus. 

Kragelund forsamlingshus er en af de ældste bygninger i byen. Det blev opført i 1925, men er 

løbende moderniseret. Det samme kan siges om Frederiksdal forsamlingshus, som blev opført i 

1874. Begge forsamlingshuse bliver flittigt udlejet til familiefester og lignende. Samtidig er 

forsamlingshuset ramme om fællesspisninger, hvor byens borgere samles og har et hyggeligt og 

uhøjtideligt samvær. Andre sociale arrangementer har også forsamlingshuset som centrum – bl.a. 

folkedans, dilettant. 

 
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. 

Præstegården i Kragelund har ligget på samme sted siden reformationen. Den nuværende 

præstebolig er opført i 1916, da det kun godt 30 år gamle stuehus på præstegården i stedet blev 

forpagterbolig. Der var forpagter på præstegården indtil 1986, og herefter lejede FDF stuehus, stald 

og lade til kredshus. FDFerne har senere overgivet udhusene til henholdsvis konfirmandstue og 

herberg. 

Konfirmandstuen bruges først og fremmest til undervisning af kommende konfirmander, men også 

som sognehus, hvor kirkens voksenkor øver sig, og hvor forskellige mødeaktiviteter arrangeret af 

kirken finder sted. 

 

Hærvejsherberget 

Herberget blev etableret i 2008 og er et af de 14 herberger langs Hærvejen. 

Rigtig mange vandrere, cyklister og ryttere finder vej til den gamle 

kampestensbygning i den gamle præstegård. I 2011 fandt således over 500 

overnatninger sted i Herberget. 
 

 

Lokale foreninger 

 Frederiksdal-Kragelund har en række aktive lokale foreninger med stor lokal opbakning: 

 FK-73, Frederiksdal-Kragelund idrætsforening 

 Kragelund FDF 

 Frederiksdal og Omegns 

 Amatørteaterforening 

 Frederiksdal-Kragelund Lokalråd 

 Grænseforeningen for Kragelund Sogn 

 Krabasken – Amatørteater 

 Frederiksdal og Omegns Beboerforening 
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 Kragelund Folkedansere 

 Husholdningsforeningen "Friske Piger" 

 Kragelund Jagtforening 

 Kragelund pensionistforening 

 Kragelund Skytteforening 

 Kragelund Sogns - Lokalhistorie Forening 

 Kun for mænd 

 Plejehjemmets Venner 

 Erhverv 

 Lokalområdet har også et erhvervsliv. Her skal nævnes byens frisør, bryghus, entreprenørfirma, 

murerfirma, kreaturhandler, VVS, tømrer, elektriker og arkitekt. 

 

 

Befolkningsanalyse: 
Vi har gjort mandtal i Frederiksdal-Kragelund i perioden 2009, 2010, 2011, 2012  

 

Folketal 2009 2010 2011 2012 

I alt 1.262 1.261 1.259 1.304 

 

 

Nedenstående tal er hentet fra Silkeborg Kommune. Prognosen er fordelt på alder og strækker sig 

fra 2012-2018 

 

 

For hele Kragelund området forventer Silkeborg Kommune i perioden 2012-2018 en 

befolkningsudvikling på: 

 

Alder 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

16-17 år 33 40 38 35 38 40 36 

18-24 år 67 72 80 85 86 86 88 

25-39 år 212 211 211 206 205 208 212 

40-64 år 470 459 458 457 456 455 453 

65-66 år 30 34 28 30 32 27 29 

67-79 år 138 135 141 146 142 146 146 

80+ år 17 20 22 25 29 33 34 
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SWOT-analyse: 

 

Styrker (S) 

 

 Vi er engagerede og har de frivillige 

 Vi er forandringsparate 

 Vi har masser af sammenhold 

o Eksempler herpå er 

samarbejdet omkring 

svømmebadet gennem 40 år 

samt skoleredningen 

 Der er gode foreninger 

 Vi har institutionerne 

 Det stærke lokalråd 

 Der er en bred 

befolkningssammensætning 

 Vi har masser af godt vand 

 

 

Svagheder (W) 

 

 ”Tordenskjolds soldater” findes også 

hos os 

 Vi er for usynlige.  

o omtalen i Midtjyllands Avis er 

ikke synlig 

 Samarbejdet mellem de to områder: 

Kragelund vs. Frederiksdal  

 

Muligheder (O) 

 

 Området er tæt på motorvejen 

 Vi får nu lavet en struktureret lokal 

udviklingsplan 

 Vi kan arbejde på at få flere tilflyttere  

 Lokalplanen giver mulighed for 

sokkelhuse 

 Lokalt engagement i byrådet i form af 

lokale byrådskandidater 

 Samarbejdet Kragelund vs. 

Frederiksdal kan styrkes 

 Udnytte naturen og ”brand´et” 

Hærvejen bedre 

 

Trusler (T) 

 

 Byudviklingen må ikke stoppe 

 Kommunale besparelser – herunder 

skolen og svømmebadet 

 Brugsen må ikke lukke 

 Infrastrukturen må ikke yderligere 

forringes 

 ”Tordenskjolds soldater” brænder ud 

 Området er vandindvindingsområde 

 Dette kan være med til at lukke for 

nyudstykning 
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Hvad er godt ved at bo i Frederiksdal-Kragelund? 
 

 Der er masser af engagement og fælleskab i området 

o De gode frivillige kræfter værdsættes 

 Vi har skole, SFO, børnehave, svømmebad og plejecenter 

 Der er et rigt foreningsliv – herunder en god idrætsforening og spejderne 

 Naturen og Hærvejen 

 Herberget, Bøllingsø og Helledammen 

 Vi har indkøbsmuligheder - Brugsen 

 Klubbladet er et aktiv 

 Vi er glade for kirken 

 2 forsamlingshuse 

 

Herefter satte deltagerne sig op i helikopterne for at se på, hvad der skal satses på  

de kommende år 

 

1. Idrætshal/kulturhus 

 

• Sport og aktiviteter i øvrigt samles 

• Cafémiljø, bogudlån osv. 

• Energineutral 

 

2. Byvåben/-portal 

 

3. Cykelstier til nærliggende byer 

 

• Bl.a. til Funder og Silkeborg 

 

4. 2-sporet skole fra 0.-6. klasse 

 

5. Bedre muligheder for mindre erhvervsdrivende. Herunder: 

 

• Fremme etablering af Bed and Breakfast i området 

• øget turisme 

 

6. Oprettelse af en kulturforening 

 

7. Kragelund som Grøn By 
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Kragelund/Frederiksdals værdier: 
 

 

Borgerne i Frederiksdal-Kragelund, har i 4 nedenstående faser konkretiseret nogle af de ideer, der 

skal satses på.  

 

De fremmødte borgere konkretiserede de 3 forudgående faser til, at der ud fra de 20 fremkomne 

ideer skal satses på følgende indsatsområder i Frederiksdal-Kragelund lokalområde i de kommende 

år (opdelt i 4 kategorier): 

 

1. Idrætshal/kulturhus 

 Sport og aktiviteter i øvrigt samles 

 Cafémiljø, bogudlån osv. 

 Energineutral  

 

Tovholder: Haludvalget 

 

2. Cykelstier til nærliggende byer 

 Bl.a. til Funder og Silkeborg 

 

Tovholder: Lokalrådet 

 

3. Byudvikling 

 Bytorvene gøres præsentabelt 

 Flere nybyggede huse 

o Flere nye leje-/andelsboliger  

o Kragelund som Grøn By  

 Alternativ energi generelt 

 Vandmiljø 

 

Tovholdere: Merethe, samt lokalrådet 

Udvikling 

Hele tiden tænke nyt 

Forsamlingshusene 

Herberget 

Foreningslivet 

Opbakning til lokalsamfundet 

Skolen 

 

Vilje 

Bevaring af alt hvad der er 

godt i Frederiksdal-Kragelund 

Vilje til at ville fremad 

Sammenhold 

Vilje til udvikling 

 

 

 

 

Attraktivitet 
Få folk til at flytte til byen 

Bevare det der gør byen 

spændende 

Tilflyttere med børn 

Kirken 
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4. Svømmebadet 

o Energineutralt 

o Udvikling af svømmebadet, så det kan bruges hele året 

 

Tovholder: Bestyrelsen for svømmebadet 

 
         

Vision og Handleplaner 
 

Handleplan for cykelstigruppen 
 

o Undersøgelse af hvilke typer cykelstier, der ønskes, og formålet med dem -  rekreation, 

turisme, sikker skolevej m.m. 

 

o Opstille argumenter for cykelstier i området: Bedre miljø, bedre sundhed og trivsel, 

 fremme af lokal og regional turisme 

 

o Finde evt. samarbejdspartnere i f. eks. naboområder eller foreninger 

 

o Udvælge højst prioriterede projekt/rute 

 

o Finde økonomiske midler, kommune, fonde, LAG 

 

 

Handleplan for Kragelund Aktivitetscenter 

  

o Der skal senest 2015 bygges en multifunktionshal i forbindelse med svømmebad og klubhus. 

Forbindelsesbygningen skal benyttes som café, bibliotek og evt. åbent motionsrum. 

o Taget skal udnyttes til indvinding af vedvarende energi i form af el-produktion fra solceller og 

husstandsvindmøller og varme fra solfangere og jordvarme til brug for idrætshal, svømmebad og 

klubhus. 

o Der er indsamlet kr. 300.000 og lavet et skitseprojekt. 
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Handleplan for Kragelund Svømmebad  
Svømmebadet er i gang med at realisere et LAG-støttet projekt, som 

med investeringer i ny teknik og termotæppe samt pavillon og 

markedsføringsforsøg skal forbedre badets økonomi.  

Når dette projekt er færdigt, startes et nyt projekt med etablering af et 

større og bedre solfanger og solcelle anlæg, som skal gøre badet stort 

set omkostningsfri f.s.v. angår varmeudgifter. 

Anlægget skal i givet fald kunne flyttes op på taget af en kommende 

idrætshal. Når først dette er etableret, kan badet stort set eksistere uden 

offentligt tilskud. 

 

Handleplan for Torvet i Kragelund 

Vision:  

Visionen er at etablere et område foran Kragelund Plejecenter, som indrammer stedet og samler 

området. 

Opgaver der skal løses. 

o Tidsperspektiv for nedrivning af det sidste hus 

o Afklaring af området  

o Hvad skal der i øvrigt ske på arealet ved Den gamle skole, Brugsen, Plejecenteret o.l? 

IDE: 

o Indkalde til et møde med forslag til Torvets anvendelse/udseende 

o Afklare økonomien vedrørende projektet? 

o Etablering af cykelstativer 

o Etablering af 1-2 bord/bænke sæt over for Brugsen 

o Etabler et bofællesskab evt. ældreboliger, seniorbofællesskab /kollektiv. 

Vi er blevet lovet at Silkeborgkommune vil etablere græsareal på området. 

De vil desuden slå græs et par gange om året. 

Afslutning 
 

”Beboerne i Frederiksdal-Kragelund området har nu fået et redskab, som vi i fællesskab skal bruge 

fremadrettet. – Tak for hjælpen til alle som har bidraget til dette resultat og som vil bidrage med at 

føre planen ud i livet.” 


