Lysbro-Odden-Lunden – 7,5 km
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Cykelturen ved Lysbro Skov og Odden giver dig et
godt indtryk af de skov- og sørige omgivelser, hvori
Silkeborg ligger som i et smørhul. Kommer du i bil, kan
du parkere flere steder og cykle ud derfra. Nogle af de
mange parkeringspladser er vist på kortet.
Denne turbeskrivelse tager udgangspunkt ved Turistbureauet, men du kan begynde turen mange steder.
Turistbureauet 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.

Drewsensvej har navn efter papirfrabrikkens direktør 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 købstadsrettigheder i 1900.

Drewsensvej fører under jernbanen og der fortsættes
ad Dalgasgade på den modsatte side af banen. Gaden
er opkaldt efter Enrico Mylius Dalgas (1828-1894), som
i 1866 stiftede Det Danske Hedeselskab.
Inden Dalgasgade munder ud i Søndre Ringvej holdes
til højre, så man kommer ind på Brurupbanestien, som
også kaldes Naturstien Horsens-Silkeborg. Banestien,
som går under ringvejen følges et lille – men flot – stykke gennem Lysbro Skov, inden der holdes til højre mod
Ørnsø, hvor Ørnsø-stien derpå følges på skovbunden.
Silkeborg-Herning jernbane krydses i overgangen ved
Farmen, og der holdes til højre ad Herningvej et lille
stykke ind mod Silkeborg. Herningvej krydses, og man
følger villavejen Skovbrynet, indtil man er ud for Skovvænget, hvor der fører en vej ind i Lysbro Skov.
Stierne på skovbunden er meget afvekslende og
smukke. Indimellem kan det være nødvendigt at stå af
cyklen og trække op ad de stejleste strækninger. Der er

masser af fine kig gennem træernes grene til Silkeborg
Langsø, indtil man passerer under Søndre Ringvej via
en sti-tunnel.
På den modsatte side af ringvejen ligger halvøen Odden, hvor det er muligt at tage en alternativ rute tilbage
til Silkeborg. Turen følger Kalgårdsvej, men drejer blødt
til venstre langs Kalgårdsvig og ind i anlægget Lunden,
hvor man i den østligste ende kan komme ud til Vestergade.
Turen følger nu Vestergade-Hostrupsgade-Søgade,
indtil man i den anden rundkørsel kan følge Rådhusgade tilbage til turistbureauet.

