
Turen Silkeborg-Resenbro giver dig et flot indtryk af 
Gudenålandskabet, men også af de store forandrin-
ger byen gennemgår med anlæggelsen af motorvejen 
fra Århus til Herning.

Silkeborg-Resenbro – 16 km

Turen begynder ved turistbureauet på Torvet, men 
fører dig hurtigt til Gudenåen via Torvet og Østergade. 
Følg den asfalterede sti, der følger Gudenåen mod 
nord, men på den vestlige side af åen. Stien er mar-
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gervej. Ved Stavangervej ligger bl.a. Gødvad Efter-
skole. Turen går videre forbi efterskolen til Gødvad 
Mælkevej og langs med Gudenåen til Resendalvej, 
hvor der drejes til højre over Guden åen på Resenbro.

Resenbro er navnet på broen over Gudenåen. Her 
har fra gammel tid været en overgang over åen, som 
ledte op til den nu forsvundne by Resen, der lå ved 
Gødvad Kirke. Overgangen over Gudenåen var en 
gammel betydningsfuld ”hovedvej” gennem landska-
bet fra Skanderborg til Viborg.

Resenbro blev også navnet på en station på bane-
strækningen Laurbjerg-Silkeborg via Gjern. Denne 
privatbane åbnede i 1908 og var i drift frem til 1971, 
hvor banestrækningen blev lavet om til cykelsti – 
Gjernbanestien. 

Gjernbanestien finder man ved at køre lige gennem 
rundkørslen i Resenbro ind på Dybdalen og kort efter 
dreje til venstre ind på stien. Gjernbanestien følges 
tilbage til Silkeborg og over Gudenåen på den gamle 
jernbanebro, der nu fungerer som stibro. Jernbane-
broen ved siden af stibroen fører den dag i dag jern-
banen Silkeborg-Ry-Skanderborg over Gudenåen. 

Hvor banestien slutter, drejes et lille stykke til højre ad 
Christian 8.’s Vej indtil en anden banesti umiddelbart 
efter indkørslen til efterskolen fører langs Åhavevej 
ned mod havnen og til den gamle Silkeborg Hoved-
gård, der rummer Silkeborg Kulturhistoriske Museum. 
Åhavevej udmunder i Østergade, der følges tilbage til 
Torvet og turistbureauet.

keret med et skilt for cyklister og gående og viser mod 
Aldersro. Foran dig har du det store stryg i Guden-
åen, som gør det muligt for fisk og fauna at passere 
opstemningen til papirfabrikken. Papirfabrikken ses 
på den anden side af åen. 

Gør holdt ved åen for at se nærmere på stryget, som 
blev indviet i sommeren 2004. Åen strømmer her 
afsted i fuld fart. En masse sten er blevet brugt til at 
udligne faldet, og det skaber næsten vildmarksstem-
ning midt i byrummet. 

Fortsæt ad stien langs med åen. Kryds vejen, der 
bærer navnet Papirfabrikken, og følg stien videre på 

den anden side. Stien munder ud i broen med Chr. 
8.’s Vej, der krydser Silkeborg Langsø. 

Lige inden broen viser et skilt til højre til Slotsholmen. 
Man kan kigge på det nu fredede område, hvor det 
tidligere Silkeborg Slot lå. I dag er der ingen rester af 
slottet tilbage. Slottets omrids er i stedet for markeret 
med stensætning og hække. Hvis benene allerede er 
trætte, er der mulighed for et hvil på en bænk. 

Tag derpå videre over broen. Stop op og nyd det flotte 
udsyn til byen på begge sider af søen. Her kan man 
se vidt forskellige eksempler på byens byggeri. 

Du følger nu broen og Chr. 8.’s Vej videre over Lang-
søen. På den anden side af broen viser et skilt på 
højre hånd, at Trækstien begynder her. Trækstien 
blev førhen brugt i forbindelse med pramsejladsen 
mellem Silkeborg og Randers, og det er stadig muligt 
at vandre hele ruten mellem de to byer. 

Langs Trækstien er der et virkelig flot udsyn ud over 
Silkeborg Langsø. Der er rig mulighed for at gøre 
holdt ved borde og bænke tæt ved søen. Stien er 
asfalteret det første stykke, men går så over i en let 
fremkommelig grussti. Undervejs passeres informati-
onsplancher om bl.a. Trækstien.

Du vil hurtigt bemærke de store gule kraner, som 
udgør en del af byggepladsen ved motorvejens kryds-
ning over Gudenåen. Det er et imponerende anlægs-
arbejde, der her er i gang, indtil motorvejen åbner i 
2016. Det er også en arbejdsplads, hvor sikkerheden 
vægtes højt, så man skal ud på en lille omvej for at 
passere byggepladsen. 

Turen fortsætter til venstre ad grusstien op mod Silke-
borg Højskole. Stien krydser Platanvej, og fortsætter 
til man drejer til højre ad busvejen ved Søholt Park-
vej. Herfra kommer man ud til Østre Ringvej, som 
krydses, så man kommer ind på Oslovej. Oslovej føl-
ges et lille stykke til der drejes mod højre ad Stavan-
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