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Indholdsfortegnelse Baggrund
Der blev i 2013/2014 gennemført et GudenaaPart-
nerskab om scenarier for Vestbirk Vandkraftværks 
fremtid. På denne baggrund blev det besluttet, at:

1. Etablere et formidlingsprojekt under 
OplevGudenaa med det formål at indrette 
et ubemandet formidlingscenter med 
udgangspunkt i den eksisterende formidling 
ved Vestbirk Vandkraftværk og koblet til ny 
formidling ved Bryrupbane-broen

2. Sammensætte et nyt partnerskab, der arbejder 
med tilgængelighed og ny formidling i f.eks. 
kraftværket

Indretningen af et ubemandet formidlingscenter 
blev gennemført i november/december 2014. Ind-
satsen tog udgangspunkt i en række overordnede 
ønsker:

• Der skulle etableres et ubemandet 
formidlingscenter efter OplevGudenaa’s 
principper og som et eksempelprojekt

• Der skulle tages udgangspunkt i den 
eksisterende formidling og de eksisterende 
faciliteter, så nye tiltag blev så begrænsede 
som muligt

• Formidlingen skulle bygge på genkendelighed 
og være et lokalt bud på en ny gennemgående 
Gudenå-formidling

Som nævnt ovenfor er der nedsat et nyt grønt 
GudenaaPartnerskab, der arbejder med tilgænge-
lighed og ny formidling i f.eks. kraftværket.

Det vil sige, at der fremadrettet arbejdes på at 
opsætte yderligere formidling. Indretningen af et 
ubemandet formidlingscenter er således et skridt på 
vejen mod en helhedsorienteret formidlingsindsats.
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Den 13. december 2014 blev den frilagte jernba-
nebro indviet på initiativ af Horsens Kommune. Det 
var derfor også planen, at den nye formidling stod 
klar til samme dag.

Det lykkedes at få plancher, udstillingspavilloner og 
anden skiltning klar. Enkelte piktogramskilte måtte 
afvente, da pælemarkeringer m.v. ikke nåede at 
blive helt klar til selve indvielsen, men disse sidste 
ting er etableret efterfølgende.

Det samlede budget for formidlingsindsaten var ca. 
325.000 kr. ekskl. moms. 

Friluftsrådet ydede et tilskud fra udlodningsmid-
lerne til friluftsliv på 56.700 kr. ekskl. moms, mens 
Horsens Kommune, Naturstyrelsen Søhøjlandet og 
OplevGudenaa fandt de resterende midler. 

Inden for budgettet blev der udført følgende arbej-
der:

Fra indvielsen af den frilagte jernbanebro 13. december 2014. Efter en navnekonkurrence fik broen afsløret sit nye navn, Den Genfundne Bro, på indvielsesdagen.

• Ombygning af eks. formidlingspavillon
• Etablering af madpakkehus m. borde/bænke
• Nedgravning af A2-korttavle
• Nedgravning af højskilt
• Nedgravning af 2 borde/bænke-sæt
• Etablering af pæle med piktogrammer etc.
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Et ubemandet formidlingscenter og et 
krydsningspunkt ved Gudenåen

OplevGudenaa har bl.a. udgivet publikationerne 
”De gode historier om Gudenåen – anbefalinger 
om formidling” og ”Sejladsoplevelser på Gudenåen 
– Vandvejen”. Sidstnævnte er i realiteten et partner-
skab, der er etableret på initiativ af Gudenåkomi-
teen.

I både den eksisterende og i en ny formidling af 
Gudenåen arbejder OplevGudenaa ifølge ”De gode 
historier om Gudenåen” overordnet med 4 fysiske 
formidlingsniveauer. Disse niveauer skal ikke opfat-
tes statisk, men kan ændre sig over tid og efter den 
energi, der knyttes lokalt til udviklingsopgaver:

1. Bemandet formidlingscenter
2. Ubemandet formidlingscenter
3. Formidlingslokalitet med faciliteter
4. Formidlingspunkt

Formidlingen ved et ubemandet formidlingscenter 
kan typisk omfatte:

1. Udstillede genstande med formidling / 
tableauer 

2. A1-højskilte eller plancheudstilling

De ubemandede formidlingscentre er typisk opsat 
ved lokaliteter, der er indrettet med henblik histo-
riefortælling – her er typisk f.eks. også en P-plads, 
madpakkerum, toilet etc. Vestbirk Vandkraftværk 
betragtes som et ubemandet formidlingscenter.

Partnerskabet om ”Sejladsoplevelser på Gudenåen 
udpeger en række Gudenå krydsningspunkter, som 
en anbefalet fremtidig fordeling af en række ”kva-
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litets-faciliteter” langs Gudenåen, hvortil først og 
fremmest de sejlende, men også andre brugergrup-
per har let adgang, og hvor man kan forvente at 
møde gode faciliteter til ophold, oplevelser og evt. 
overnatning. Vestbirk Vandkraftværk opfattes også 
som et GudenåKrydsningspunkt.

Partnerskabet anbefaler, at et GudenåKrydsnings-
punkt indeholder følgende elementer afhængig af 
lokalitetens beliggenhed og naturbeskyttelsesinte-
resser:

• Gode adgangsforhold for sejlende, gående, 
cyklende og kørende

• Universelt tilgængelige faciliteter
• Sikre og robuste faciliteter for de sejlende 

i form af bro, bolværk og/eller kano-
isætningssted

• P-plads med plads til opbevaring af kanoer 
eller kajakker for natten, borde/bænke-sæt

• Robust handicapvenligt toilet – f.eks. med ”stål-
indmad” aht. til rengøring og brugervenlighed

• Infotavler, der fortæller:
 • hvor er jeg? – oversigtskort med indkøbs-  

 og transportmuligheder
 • hvad må og kan jeg?  – regler og   

 anvisninger
 • den gode historie om stedet og nærmeste  

 oplevelsesmuligheder 
• Madpakkehus med læ og plads til min. 12 

personer 
• Adgang til drikkevand
• Affaldsspande
• Bagagebokse
• Adgang til elektricitet – som minimum til 

opladning af smartphones etc.
• Evt. overnatningsmulighed i form af teltplads 

og/eller sheltere.

Opfatter man Vestbirk Vandkraftværk og Den 
Genfundne Bro som to sider af samme sag – 
hvilket vil give god mening i både et natur- og et 
kulturhistorisk perspektiv – så blev det besluttet, at 
den nye formidling skulle tage udgangspunkt i de 
ovennævnte overvejelser, så formidlingen på sigt 
samlet kan udfylde forventningerne til et ubemandet 
formidlingscenter ved et GudenåKrydsningspunkt. 

Dele af denne opgave er overdraget til det nye 
partnerskab, der arbejder med tilgængelighed og ny 
formidling i f.eks. kraftværket.

Arbejdet med at opsætte formidling ved Den 
Genfundne Bro og om-møblere den eksisterende 
formidling ved Vestbirk Vandkraftvæk i et Gudenå-
perspektiv kunne derfor betragtes som én opgave, 
der skulle ses i et helhedsperspektiv, hvor den ene 
formidling referer til den anden og omvendt. 

Der vil selvsagt ikke være mulighed for den sej-
lende trafik på Gudenåen at opnå direkte kontakt til 
formidlingen ved banestien, men fra opholdsområ-
det Vestbirk Vandkraftværk kan kano- og kajaksej-
lende bevæge sig til fods over til Den Genfundne 
Bro og få denne oplevelse med i en tur ad åen.

Da der ved Den Genfundne Bro ikke var egnede 
bygninger eller andet, hvor det var naturligt at 
ophænge formidling, blev det besluttet at opsætte 
et nyt madpakkehus. OplevGudenaa foreslår, at 
der generelt langs Gudenåen tænkes i at opsætte 
madpakkehuse jf. anbefalingerne om indholdet til et 
GudenåKrydsningspunkt.

Helt generelt er det ønsket til formidling langs 
Gudenåen, at der fremstilles oversættelser på 
minimum tysk og engelsk af resumeer af tavlerne 
indhold.

Jernbanebroen fra 1899 over Gudenåens hovedløb – blev i 1920’erne indlejret i en grusdæmning.
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Frilægningen af jernbanebroen midlertidig sti frem til arbejdspladsen, hvor der blev 
etableret et publikumsområde med borde/bænke-
sæt og information om projektet. 

Naturstien og den oprindelige P-plads ved Vestbirk-
vej blev afspærret for almindelig rekreativ færdsel, 

der fik omkørsel ad Søvejen og Vestbirkvej, indtil 
banestien igen kunne åbnes.

Al eksisterende formidling på nær infotavle ved den 
midlertidige parkeringsplads var placeret på Natur-
styrelsens arealer, og skulle derfor som udgangs-
punkt overholde Naturstyrelsens skiltedesign. 

Det ligger også i tråd med anbefalingerne fra 
OplevGudenaa, som anvender Naturstyrelsens 
skiltedesign i signalfarver. Horsens Kommune har 
indtil videre tilsluttet sig denne praksis i formidlings-
samarbejder i Søhøjlandet, hvilket også omfatter 
området ved Vestbirk Vandkraftværk.

Gitterbroen er frilagt og restaureret, så den fremstår 
så oprindelig som muligt. Da den gamle jernbane-
strækning i dag anvendes som rekreativ rute, er 
broen indrettet med et brodække, så den fortsat 
fungerer som gang- og cykelsti. 

På østsiden af asfaltstien er der indrettet en ridesti, 
der fører ned til åen, hvor der er etableret et vade-
sted for ryttere, og på nordsiden af Gudenåen er 
der opstillet en infotavle i form af et bredt højskilt.

Jorden fra dæmningen er deponeret langs asfalt-
stien på de arealer, den oprindelig stammer fra. 
Deponiet er indpasset i terrænet, og asfaltstien er 
genetableret med en udjævnet sænkning, der er 
tilpasset den noget lavere beliggende bro.

Den frilagte vandløbsbund er forbundet med den 
upåvirkede vandløbsbund hhv. op- og nedstrøms 
projektområdet, og bundmaterialet på strækningen 
har fået en sammensætning magen til den naturli-
ge. Ved vadestedet er der benyttet egnet materiale. 
Herved er der skabt fuld faunapassage i hele den 
oprindelige Gudenås profil.

Projektet med at fritlægge jernbanebroen og forsyne den med et nyt brodæk stod klar i december 2014

Da Horsens Kommune i 2013 fik mulighed for at 
afdække jernbanebroen fra 1899 blev der etableret 
en midlertidig parkering ved Vestbirkvej samt en 
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Kort over offentlige arealer
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Flere steder langs Gudenåen anvender man 
Naturstyrelsens Skiltekoncept i signalfarver. 
Pælenes farve indikerer, om det er offentlige eller 
private arealer, man befinder sig på. Rød er statens 
arealer, sort anvendes på kommunale arealer og 
brun farve på private arealer. I praksis kan det have 
betydning for private lodsejeres medvirken til at 
skabe adgang, at man kan fortælle publikum om 
adgangsregler gennem pælefarver.

Hidtidig formidlingsindsats
Ved Vestbirk Vandkraftværk er der opsat en formid-
lingspavillon med en plancheudstilling om vand-
kraften i Gudenåen. Vandkraften er gennem tiden 
anvendt til bl.a. vandmøller og den nærliggende 
klædefabrik Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik, som 
påbegyndte sin produktion i 1852.

Adgangs- og parkeringsforholdene til vandkraft-
værket er vanskelige, da man dels skal gå langt 
og dels ikke kan fokusere på tilgængelighed. Som 
en væsentlig del af partnerskabets aktiviteter, skal 
der fokuseres på at skabe bedre tilgængelighed, så 
flere besøgende kan få glæde af de kulturhistoriske 
værdier, som værket repræsenterer.

Fra åbningen af udstillingspavillonen 
i 2001

Christian Fischer købte i 1849 et stykke jord ved Gudenåen. Han havde 
besluttet at bygge en trikotagefabrik. 
Fabrikken stod færdig i 1851, og begyndte at fremstille klæde og garn. Tysk ekspertise De første ansatte var tekstilarbejdere 

fra Nordtyskland. De havde fulgt håndværkertraditionen og var taget »på valsen« – og endte på den måde i 
Vestbirks nye klædefabrik.Nogle år senere udvidede Fischer 

med strømpestrikkeri, og havde seksten 
arbejdere ansat – tolv mænd og fire 
kvinder. Mange var folk fra egnen, som 
på den måde stiftede bekendtskab med 
industriarbejde.

Trækkraften til strikkemaskiner og 
væve blev leveret af møllehjul i Gudenåen. Dermed var fabrikken en 

del af den første industrielle bølge i 
Danmark, hvor virksomhederne var helt 
afhængige af vandkraften

Boede på fabrikkenFischer havde stort held med sin fabrik. I 
de følgende år udvidede han produktio-
nen og havde i 1872 42 ansatte.For at skaffe husly til sine folk byg-

gede Fischer både arbejderboliger lige 
ved fabrikken og indrettede værelser i 
fabriksbygningerne. I 1870 boede 30 
personer i værelserne, mens mange af 
de øvrige ansatte boede i arbejderboli-
gerne.

Tre af boligerne findes stadig – men 
nu stærkt ombygget. Et hus ligger lige 
ovenfor bakken mod Vestbirk og er i 
dag omdannet til et udhus til en gård. 
To andre huse ligger ved vejen mod 
Gammelstrup.

Mødding og ølbrygningUd over tekstilfabrikken drev Fischer 
helt i tidens ånd også et landbrug med 
seks ansatte. Møddingen lå lige udenfor 
fabriksbygningen.Landbruget skulle stabilisere økono-

mien, så virksomheden ikke blev fuld-
stændig afhængig af konjunkturerne på 
trikotagevarer. 

Desuden kunne landbruget give et 
tilskud til bespisningen af de ansatte. 
Husholdningen var så stor, at der var 
ansat en pige til udelukkende at stå for 
ølbrygningen.

Fusion og brandI 1888 solgte Fischer sit livsværk, som 
da havde omtrent 80 ansatte.Fabrikken blev drevet som selvstæn-

dig virksomhed frem til Første Verdens-
krig, da den indgik i en fusion med fire andre jyske trikotagefabrikker. Efter 

fusionen specialiserede Vestbirk-fabrikken sig i fabrikation af 
undertøj.

En kold januardag i 1920 endte historien om Vestbirk-egnens første industrianlæg. Hele fabriksbygningen 
nedbrændte, mens en del øvrige bygninger blev reddet. 

Hel familie blev arbejdsløsDet blev en svær tid for nogle familier 
på egnen. Mange af de omtrent 30 ansatte var i familie med hinanden. På 

den måde blev arbejdsløsheden ekstra 
svær. For eksempel for Jesper Jensen og 
hans familie. 

Jesper Jensen boede i fabrikkens hus 
lige oven for bakken mod Vestbirk. Både 
hans kone, to brødre, en søster og hans 
far arbejdede på fabrikken. 

I BEGYNDELSEN AF 1840'RENE REJSTE DEN 
HANDELSUDDANNEDE CHRISTIAN ARNOLD 
PEDER FISCHER RUNDT I EUROPA. HAN LÆRTE 
DEN NYE FOTOGRAFISKE TEKNIK, OG SLOG 
SIG NED I PARIS OG SYDSPANIEN SOM FOTOGRAF. HAN ERNÆREDE SIG OGSÅ SOM 

SPROGLÆRER, DA HAN PÅ SINE REJSER HAVDE 
LÆRT AT TALE FEM-SEKS SPROG. EFTER SEKS-
SYV ÅR UDEN FOR LANDETS GRÆNSER VEND-
TE FISCHER I TILBAGE TIL DANMARK OG BYG-
GEDE TRIKOTAGEFABRIK VED VESTBIRK.

Fischer

Vestbirk FabrikDet første fabriksanlæg ved Gudenåens øvre løb

REKLAMEPLAKAT FOR VESTBIRK FABRIK, SOM DEN 
BLEV KALDT I DAGLIG TALE. PLAKATEN STAMMER 
FRA FABRIKKENS STORHEDSTID I 1880’ERNE. 
SANDSYNLIGVIS ER DEN UDFØRT AF KUNSTMALE-
REN HANS FISCHER – SØN AF FABRIKKENS GRUND-
LÆGGER CHRISTIAN FISCHER.

Engvanding
»Eng er Agers Moder«, hedder en gammel talemåde. Det betyder, at engen er en forudsætning for et godt kornudbytte på ageren. På engen avles hø til fodring af kreaturerne. Jo mere hø – jo flere kreaturer kan der holdes på gården. Og flere kreaturer betyder mere gødning, som er forudsæt-ningen for et stort kornudbytte.For at få denne cyklus til at fun-gere optimalt, var det nødvendigt at vande engen, så den kunne give den fornødne mængde hø.

Engvanding sat i systemMed Hedeselskabets oprettelse i 1866 blev engvandingen sat i system. Selskabet anlagde utallige kilometer engvandingsanlæg – også ved Vestbirk. 

Det skete efter 1897, hvor en del landmænd med eng ved Gudenåen dannede et engvan-dingslaug. 

Sindrigt system af kanalerHedeselskabet byggede en dæm-ning over åen nedenfor Vestbirk Fabrik. Herfra blev å-vandet via et sindrigt kanalsystem ledt ind på engene vest for åen og videre i en »akvædukt« til den østlige side. Akvædukten ses på fotoet, der er taget omtrent 100 meter nord for vandkraftværket.Engvandinganlægget blev ned-lagt, da kraftværket blev bygget. Resterne af engvandings-kanalerne eksisterer stadig på åens vestlige side, hvortil der dog ikke er offent-lig adgang. 
Derimod er der offentlig adgang til sporene efter et lignende eng-vandingsanlæg ved Kloster Mølle.

Der herskede et tæt forhold mellem 
ansatte og ledelse på Vestbirk Fabrik. Mange arbejdere boede i fabrik-kens boliger og kom desuden fra landbruget, hvor de var vant til et tæt forhold til arbejdsgiveren.På trods af fællesskabet var Vestbirk Fabrik alligevel hjemsted for en langvarig strejke fra 1903-1904. 

Konflikten drejede sig om arbejdernes ret til at melde sig ind i Dansk Tekstilarbejderforbund. Fabrikkens ejer, V. Andersen, 

nægtede at tegne overenskomst med fagforeningen.

Usædvanlig 
lang strejke
Strejker på landet var dengang ikke hverdagskost, og en strejke på et helt år var endnu mere usædvanlig. I strejkeperioden gik det hårdt til i det lille samfund mellem Gammel-

strup og Vestbirk. Andersens privatbolig var blandt andet udsat for en sand belejring om aftenen, hvor de strejkende sang 

viser og kastede sten efter vinduerne.

Nyttesløst
Strejken var dog nyttesløs. Arbejderne måtte bøje sig for Andersen. Der blev i stedet tegnet overenskomst med Kristeligt dansk Fællesforbund – og Andersen opkrævede endda kontingentet til fagforeningen. 
Først i 1916 blev der oprettet en selvstændig afdeling af Tekstil-arbejderforbundet i Vestbirk.

PLAN OVER ANVENDELSEN AF DE ENKELTE 
BYGNINGER PÅ VESTBIRK FABRIK.1: SPINDERI, KARTERI2: WOLFERI

3: BRÆNDE OG KUL4: SYSTUE, VÆVERI
5: LADE, VOGNSKUR6: MØDDING

7: STALD
8: SYSTUE, SNEDKERVÆRKSTED9: KVAS

10: ARBEJDERBOLIGER11: DIREKTØRBOLIG, KONTOR12: BRYGGERS, VASKEHUS13: EKSPEDITION, LAGER

Strejke – trods fællesskab
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 In 1851 Christian Fischer built a wool and knitwear factory beside Gudenå. In 1855 Fischer added a hosiery works. In 1872 the factory had 42 employees and a millwheel in Gudenå drove all the machines. Fischer built workers houses beside the factory and also furnished rooms in the factory itself. Three of the workers houses still exist although they are totally converted.In 1888 Fischer sold the factory that at that time had about 80 employees.In 1914 the Vestbirk Factory amalgamated with three other Jutland knitwear factories and from then on the factory specialized in the production of under-wear.
In January 1920 the fac-tory buildings burned down while the other buildings were saved.

From 1903-1904 the Vestbirk Factory was the scene of an unusually long strike lasting for a year. The workers wanted the direc-tor to reach agreement with the Danish Textile Union. The strike was however hopeless and it was not until 1916 that agreement with the Danish Textile Union was reached.From 1897 to 1924 a “meadow irrigation system” existed beside the factory. Water was channelled through an ingenious canal system to the meadows west of the river by means of a dam across Gudenå. From here the water was then channelled over to the eastern side of the river on an “aqueduct”.
The water irrigation system was discontinued when the waterpower sta-tion was built..

 Im Jahre 1851 errichtete Christian Fischer eine Garn- und Trikotagenfabrik am Fluß Gudenå. 1872 hatte die Fabrik 42 Angestellte und die Maschinen wurden von einem Mühlenrad angetrieben. Fischer baute direkt bei der Fabrik Arbeiterwohnungen, und richtete in der Fabrik auch Zimmer ein. Drei der Arbeiterwohnungen beste-hen immer noch, sind aber stark umgebaut.
1888 verkaufte Fischer die Fabrik, die zu der Zeit 80 Angestellte hatte.1914 fusionierte die Vestbirk Fabrik mit vier anderen jütischen Trikotagenfabriken. Hiernach spezialisierte sich die Fabrik in der Herstel-lung von Unterwäsche.Im Januar 1920 brann-ten die Fabrikgebäude nie-der, während die übrigen Gebäude gerettet wurden. Vestbirk Fabrik wurde von 1903-1904 von einem ungewöhnlichen langen Streik, der 1 Jahr dauerte, heimgesucht. Die Arbeiter wollten, daß der Direktor einen Tarifvertrag mit dem Dänischen Textilarbeiter-verband eingehen sollte. Der Streik war nutzlos. Erst im Jahre 1916 wurde mit dem Texstilarbeiterforbund ein Tarifvertrag eingegan-gen.

Von 1897 bis 1924 gab es bei der Fabrik eine „Weidenbewässerung-sanlage“. Westlich des Flusses wurde das Wasser mittels einem Damm über den Fluß und durch eine sinnvolle Kanalanlage auf die Weiden geleitet.  Von hier wurde das Wasser in einem „Aquädukt“ über den Fluß zur östlichen Seite weitergeleitet.
Die Bewässerungsanlage wurde stillgelegt, als das Wasserkraftwerk gebaut wurde.

 Christian Fischer richtte in 1851 een garen – en tri-cotfabriek op bij de rivier de Gudenå. In 1855 brei-dde Fischer uit met een werkplaats waar kousen gebreid werden. In 1872 had de fabriek 42 werk-nemers. De machines wer-den aangedreven door een molenrad in de Gudenå. Vlak naast de fabriek bouwde Fischer arbeider-swoningen, maar ook in de fabriek zelf richtte hij kamers in. Drie arbeiders-woningen bestaan nog ste-eds, al zijn ze helemaal verbouwd.
Toen Fischer in 1888 de fabriek verkocht waren er ca. 80 medewerkers.  In 1914 fuseerde de fabriek van Vestbirk met vier andere Jutlandse tricot-fabrieken. Hierna speciali-seerde de fabriek zich in het maken van ondergoed.In januari van het jaar 1920 brandde de fabriek af. De overige gebouwen ble-ven gespaard. 

De fabriek van Vestbirk was van 1903 tot 1904 de thuisbasis van een ongewoon lange staking van één jaar. De arbeiders wilden dat de directeur een overeenkomst onderteken-de met de Deense vereni-ging van textielarbeiders. De staking leverde desal-niettemin niets op. Pas in 1916 werd er een overe-enkomst gesloten met de arbeidersvereniging.Van 1897 tot 1924 was er een “weiland-irrigatiesy-steem” bij de fabriek. Door middel van een dam in de rivier werd het water via een ingewikkeld kanaalsy-steem naar de weilanden op de westelijke oever geleid. Vanaf daar werd het water via een “aquaduct” verder over de rivier ver-voerd naar de oostelijke oever. 
Toen de waterkracht-centrale gebouwd werd, werd het irrigatiesysteem uit gebruik genomen.

Eksempel på en af 6 formidlings- 
plancher, som oprindeligt var ophængt  
i udstillingspavillonen ved Vestbirk 
Vandkraftværk.

         You are standing in front of one of the two 
Twin Francis Turbines that were in use between 
1924-1988. The more water streaming through the 
turbine meant the more power that could be trans-
ferred to the generator and the more electricity that 
was produced. With the passage of 8 cubic metres 
per second through the turbine, 600 kilowatts or 
815 horsepower was produced by the machinery.

Du står foran den ene af de 2 dob-
belte Francis-turbiner, der blev 
taget i drift i 1924. 

Når vandet strømmer ind gennem 
lede-skovlene og rammer løbehju-
lene i turbinen, drejer akslen rundt. 
Da akslen er forbundet med ge-
neratorens rotor, drejer denne lige-

Francis-turbine
ledes rundt og elektriciteten produ-
ceres.

Jo mere vand, der strømmer 
gennem turbinen, jo mere kraft 
overføres til generatoren og jo 
mere elektricitet produceres. Når 
der passerer 8 m3 vand gennem 
turbinen i sekundet, yder anlægget 

600 kW (kilo-watt) eller 815 
hestekræfter.

Turbinen blev taget ud af drift i 
1988 efter en brand i generatoren. 
Som afløser for francis-turbinean-
lægget blev der installeret et ny 
højeffektivt kaplanturbineanlæg.

          Sie stehen vor einer der zwei doppelten 
Francis-Turbinen, die in der Zeit von 1924 bis1988 
in Betrieb waren. Je mehr Wasser durch die Tur-
binen strömte, desto größere Kraft konnte auf die 
Generatoren übertragen und desto mehr Strom 
gewonnen werden. Durchflossen beispielsweise 
8m3 Wasser in der Sekunde die Turbine, leistete 
diese Anlage 600 kW (Kilowatt). Das entsprach 815 
Pferdestärken. 

Formidlingstavle ved turbine bag 
udstillingspavillonen.

Højskilt ved 
parkeringspladsen 
ved Søvejen - den 
eneste officielle 
adgangsvej til 
vandkraftværket 
for publikum



9

Formidlingsophæng ved Vestbirk 
Vandkraftværk
Den eksisterende formidlingspavillon ved kraftvær-
ket har et overdækket areal på ca. 5x5 meter. Da 
tagudhænget er ca. 0,5 meter, er der mellem stol-
perne et friareal på ca. 4x4 meter, med en bærende 
stolpe i midten af bygningen. 

Der var tidligere opsat 6 plancher a 1,2x1,2 meter 
på 6 formidlingsflader.

Ophænget til de tidligere plancher blev fjernet, og 
ny formidlingen blev opsat i bygningens to hjørner. 
Dermed blev det muligt at placere et borde/bæn-
kesæt midt i formidlingspavillonen og konvertere 
pavillonen til et overdækket madpakkehus med 
formidling. 

Den samlede bredde på formidlingsfladerne blev 
ændret – fra 6x1,2 meter = 7,2 meter til 4x0,9 og 
4x0,86 meter = 7,0 meter med ca. 1 meter i højden, 
idet formidlingsfladerne igen er opsat ryg mod ryg.
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Pavillonen ved Vestbirk Vandkraftværk – efter ombygning og etablering af ny formidling i december 2014

Plan over eksisterende formidlingspavillon. 
Øverst den tidligere indretning – nederst foreslås 
plancherne rykket ud i siderne og et bord/
bænkesæt opsat i midten omkring midterstolpen.

Før

Efter
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Formidlingsophæng ved 
Den Genfundne Bro
Opfatter man Vestbirk Vandkraftværk og Den Gen-
fundne Bro som to sider af samme sag – hvilket 
som nævnt giver god mening i både et natur- og et 
kulturhistorisk perspektiv – tager den nye formidling 
udgangspunkt i, at formidlingen på de to lokaliteter 
korresponderer og supplerer hinanden. 

Helt generelt er det ønsket til formidling langs 
Gudenåen, at der fremstilles oversættelser på 
minimum tysk og engelsk af resumeer af tavlerne 
indhold.

I Naturstyrelsens eksempelsamling over småbyg-
ninger, er der et lille madpakkehus – type 1. Dette 
hus er designet, så det overdækker et enkelt borde/
bænkesæt med plads til 8-6 personer. Dette mad-
pakkehus er nu opsat som en formidlingspavillon.

Mellem stolperne er der opsat formidlingsplancher i 
den ene af siderne og i gavlen.

På den måde er der etableret en samlet bredde i 
formidlingsfladerne på 4x0,9 meter og 4x0,65 meter 
= 6,2 meter med ca. 1 meter i højden.

Madpakkehuset er opsat nær Bryrupbanen nord 
for Den Genfundne Bro, hvor der blev lavet en 
afgravning, dengang man hentede sand/grus til 
indbygning af broen i dæmningen. Fra madpak-
kehuset kan man se broen, og fra broen kan man 
se madpakkehuset, hvilket er vigtigt for at publikum 
tydeligt opfatter, hvor de kan finde information.

Ved vadestedet over åen for ryttere og i tilknytning 
til nettet af nye vandrestier, er der nu opsat et bredt 
højskilt i Naturstyrelsens design samt to fastmonte-
rede borde/bænke-sæt til 6-8 personer. Herfra kan 

Forslag om indretning 
af et lille madpakkehus 
til formidling ved 
jernbanebroen.

man nyde udsynet op til brodækket, og fra brodæk-
ket kan man se højskiltet og søge ned til det ad en 
sti fra nordsiden. 

Kigget fra højskiltet op til Den Genfundne Bro vil 
svare til de gamle fotos, der findes af toget på 
broen set fra åen. En af formidlingsfladerne er en 
poster, der alene gengiver et af de gamle fotos – 
vendt således, at betragteren kan se både planchen 
og broen på samme tid. Det vil give en optimal 
oplevelse af broen som dengang Danmarks største 
jernbanebro på næsten 50 meter i længden og 13,4 
meter over Gudenåen.

Øvrig formidling

Ved den offentlige parkeringsplads ved Vestbirkvej 
er der opsat et A2-kortbord, der viser de aktuelle 
muligheder for i dag at bevæge sig ad veje, banesti-
en og kanalstien for at forbinde de to besøgssteder. 

Endvidere foreslås det, at partnerskabet om tilgæn-
gelighed og formidling senere opsætter oversigts-
kort ved P-pladserne ved Søvej og formidling på det 
statsejede areal mellem Vestbirk Sø og Naldal Sø i 
form af f.eks. et trefløjet højskilt.
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Madpakkehuset ved Den Genfundne Bro
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Den nye formidling af december 2014

Nedenfor gengives den række af emner, som blev 
valgt for hver af de to formidlingslokaliteter. Det skal 
supplerende overvejes, om en del information med 
fordel også fremadrettet kan lægges på Historisk-
Atlas og dermed også kunne nås via det mobile 
website OplevGudenaa.dk.

Madpakkehus ved Vestbirk Vandkraftværk:

• Gudenåen
• Oversigtskort med referencer til øvrig 

formidling
• Bredvad Mølle (inspiration fra tidl. plancher)
• Bryllupsrejse i kano (insp. fra tidl. plancher)
• Vestbirk Fabrik (inspiration fra tidl. plancher)
• Vestbirk Vandkraftværk (insp. fra tidl. plancher)
• El ved vandkraft (inspiration fra tidl. plancher)
• Et nyt landskab (inspiration fra tidl. plancher)
• Søer gav nye fisk (inspiration fra tidl. plancher)
• Sølyst (inspiration fra tidl. plancher)
• Natur og kultur ved Vestbirksøerne (inspiration 

fra tidl. plancher)
• Til gavn for fiskene – spec. fisketrappen ved 

værket (inspiration fra tidl. plancher)

A2-tavle ved ny parkeringsplads:

• Oversigtskort med referencer til øvrig 
formidling

Madpakkehus ved Den Genfundne Bro:

• Oversigtskort med referencer til øvrig 
formidling

• De tre anlægsopgaver om Den Genfundne 
Bro:

  Opførelsen / etableringen af banen

  Omlægning til normalspor (dæmning)
  Frilægningen af jernbanebroen
• Detailfortællinger om jordflytninger, 

konstruktioner, sprængningsbrønde m.v.
• Hvad er baggrunden for frilægningen – hvad 

pågår på miljøområdet?
• Lidt om insekter og planter

Højskilt ved Den Genfundne Bro:

• Gudenåen - den unikke å gennem skoven
• Lidt om insekter og planter 
• Gamle fotos af jernbanebroen med tog

Senere opsætter partnerskabet: F.eks. et treflø-
jet højskilt mellem Vestbirk Sø og Naldal Sø:

• Gudenåen
• Oversigtskort med referencer til øvrig formidling
• Fisk i Vestbirksøerne

• Lystfiskeri
• Fuglelivet ved Vestbirksøerne (inspiration fra 

tidl. plancher)
• Til gavn for fiskene – spec. stryget ved 

Bredvad Sø (inspiration fra tidl. plancher)

Layout
Layoutmæssigt er der i 
den nye formidling ved 
Vestbirk Vandkraftværk og 
Den Genfundne Bro taget 
udgangspunkt i de eksisterende 
udstillinger på Klostermølle, i 
Dørup Hestestald, på Vædebro 
og i Uldum Kær. 

Dermed er der givet et signal 
om en sammenhængende 
Gudenå-formidling, med et 
genkendeligt grafisk udtryk.
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Natura 2000 område nr. 52

Mossø
0                         10 km

Natur Mossø

Mossøfredningen
I 1977 blev Mossø med omgivelser fredet ved kendelse 
fra Overfredningsnævnet. Fredningssagen var rejst ni år 
tidligere af fredningsplanudvalgene i Århus og Vejle Am-
ter. Fredningen grænser op til fredede områder ved Vis-
sing Kloster og Salten Langsø.
Fredningen går især ud på, at arealerne skal bevares i 
den tilstand, som de havde på fredningstidspunktet, da 
området rummer store rekreative muligheder og viden-
skabelige interesser vedr. bl.a. geologi, dyreliv og histo-
rie. Det betyder, at fredningsnævnet som regel skal god-
kende nybyggeri og om- og tilbygninger på eksisterende 
bygninger, etablering af broer mv. 
På visse områder medførte fredningen, at offentlighe-
dens færdsel blev indskrænket – f.eks. i yngletiden af 
hensyn til fugle – og andre steder sikrede fredningen 
udlæg af parkeringspladser og stier. Da naturen er dy-
namisk, udfører myndighederne naturpleje på udvalgte 
arealer inden for fredningen bl.a. for at sikre udsigter og 
værdifulde naturtyper mod tilgroning.
Til fredningen blev der knyttet en forkøbsret til en række 
ejendomme ved Mossøs østlige ende. Det er denne for-
købsret, som førte til, at Skov- og Naturstyrelsen erhver-
vede ejendommen Vædebro i 2006. 

Natura 2000
Natura 2000 er et netværk af områder i EU med særlig 
værdifuld natur. Områderne er udpeget for at beskytte 
levesteder og rasteområder for fugle og beskytte truede 
naturtyper og plante- og dyrearter. Gennem en målrettet indsats i de udpegede Natura 2000-områder bidrager Danmark til at sikre den 

europæiske natur og dens mangfoldighed.
Natura 2000-område nr. 52  en del af Søhøjlandet og 
omfatter Salten Langsø og dele af skovområderne på 
nord- og sydsiden af søen, ådalen omkring Gudenåen 
samt søerne Gudensø og Mossø. Det samlede område har et areal på 4470 ha. Heraf er 178 ha. statsejet.

Udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. 52 

Naturtyper:
Lobeliesø
Søbred med småurterKransnålalge-sø
Næringsrig sø 
Brunvandet sø
Vandløb
Å-mudderbanke
Våd hede
Tør hede
Enekrat
Surt overdrev
Tidvis våd eng 
Hængesæk
Avneknippemose
Kildevæld 
Rigkær
Bøg på mor med kristtornBøg på muld 
Stilkege-krat
Skovbevokset tørvemoseElle- og askeskov

Arter: 
Lys skivevandkalv
Bæklampret 
Stor vandsalamanderDamflagermus 
Odder

Fugle: 
Stor skallesluger
Fiskeørn
Havørn
Stor hornugle
Isfugl 
Sortspætte 

In 1977, and following nine years’ preparation, the lake 
Mossø and its surroundings were designated as areas 
of outstanding natural beauty. The main objective of the 
preservation is to preserve the areas in the condition 
they were in at the time of preservation, as the area 
offers great recreational possibilities and scientific 
interest in relation to geology, fauna and history. In certain areas, preservation led to restrictions in public 
access to the area, for example during the breeding 
season in consideration of birds, while in other places 
preservation resulted in the establishment of parking 
areas and walking tracks. The authorities perform natural 
preservation in selected areas, for example to secure 
viewpoints and landscapes of great value against overgrowing.

The preservation included a right of pre-emption regarding a number of properties situated at the eastern 
end of Mossø. As a result of the pre-emption right, the 
Danish National Forest and Nature Agency acquired the 
property of Vædebro in 2006. Natura 2000 is a network of EU areas of outstanding 
natural beauty. These areas have been designated in 
order to protect habitats and resting areas used by 
birds and to protect endangered species, including 
both plants and animals. With its targeted effort in the 
designated Natura 2000 areas, Denmark contributes to 
preserving the diversity of European nature. The Natura 
2000 area near Mossø covers an area of 4,470 hectares, 
of which 178 hectares is owned by the Danish state.

Nach neun Jahren Vorbereitung wurden Mossø und 
Umgebung 1977 unter Naturschutz gestellt. Der Natur-
schutz bedeutet insbesondere, dass die Flächen so er-
halten werden müssen, wie sie waren, als sie unter Na-
turschutz gestellt wurden, weil das Gebiet einen großen 
Erholungswert hat und was Geologie, Tierleben und Ge-
schichte angeht, wissenschaftlich sehr interessant ist. 
In einigen Gebieten hat der Naturschutz dazu geführt, 
dass der öffentliche Verkehr eingeschränkt wurde - z.B. 
aus Rücksicht auf die Vögel in der Brutzeit - und in ande-
ren Gebieten wurden wegen des Naturschutzes Park-
plätze und Pfaden angelegt. An ausgewählten Ortschaf-
ten wird die Natur von den Behörden im Rahmen des 
Naturschutzes gepflegt, u.a. um Aussichten oder wert-
volle Habitate gegen Zuwachsen zu schützen.

Einige Grundstücke im östlichen Teil des Mossø unter-
liegen im Rahmen des Naturschutzes ein Vorkaufsrecht. 
Das Generaldirektorat für Forst und Natur nutzte 2006 
dieses Vorkaufsrecht um den Grundstück des Vædebro 
zu erwerben. 
Natura 2000 ist ein Netz von besonders wertvollen Na-
turschutzgebieten innerhalb der Europäischen Union. 
Diese Gebiete werden zum Schutz der Lebens- und 
Rastraüme für Vögel und zum Schutz gefährdeter Habi-
tate und Pflanz- und Tierarten ernannt. Durch einen ge-
zielten Einsatz in den benannten Natura 2000-Gebieten 
trägt Dänemark zum Schutz der europäischen Natur und 
deren Vielfalt bei. Das Natura 2000-Gebiet um Mossø 
herum umfasst 4470 Hektar. Davon gehören 178 Hektar 
dem Staat.

Damflagermus

Isfugl

Bæklampret
Stor vandsalamander

Fiskeørn

Rørhøg

Havørn

Stor skallesluger

Sortspætte

Stor hornugle

OdderLys skivevandkalv

Kultur Ejendommen Vædebro

Elly Luther Foustad boede i Vædebro til sin død i 2006, 99 år gammel. 
Elly Foustads svigerfar Jens Chr. Foustad var pensioneret statsbanemand, 
da han overtog ejendommen i 1945. Han overdrog i 1946 Vædebro til sin søn Peter Oluf Foustad og 

Elly Luther Foustad. De fik 4 børn. Peter Oluf Foustad døde i 1964. 

Det grønne partnerskab
Skov- og Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune har samarbejdet om den overordnede indretning af Vædebro. Etablering af faciliteter er sket gennem et grønt partnerskab bestående af:
• Alken Borger- og Aktivitetsforening • Skanderborg Museum• Friluftsrådet 

• Danmarks Naturfredningsforening • Nabolodsejere og pumpelag • Destination Skanderborg• Oplev Søhøjlandet• Skov- og Naturstyrelsen Søhøjlandet • Skanderborg Kommune 

Partnerskabet har modtaget midler fra Skov- og Naturstyrelsen, Skanderborg Kommune, 
Friluftsrådet og Bevicafonden. En gruppe af frivillige borgere fra Alken og sommerhusområdet har udført en stor del af det praktiske arbejde.

Ejendommen Vædebro var tidligere et mindre husmands-
brug med lidt dyrehold. Jordtilliggendet var frem til slut-
ningen af 1950’erne ca. 12 tdr. land. Ejerne gennem tiden 
har sandsynligvis suppleret husmandsbruget med dagleje-
lignende arbejde og fiskeri. Beliggenheden ved Illerup Å’s 
udmunding kunne lede tanken hen på en ejendom, der var 
etableret i tilknytning til fiskeri på Mossø.

Vædebro, årstal ukendt. Stald og udhus har endnu stråtag.

Vædebro, årstal ukendt. Alle bygninger har nu fast tag.
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The property of Vædebro used to be a smallholding with 
farm animals. Until the late 1950s, the surrounding land 
covered approx. 12 acres. Elly Luther Foustad lived at Vædebro until her deaths in 
2006 at the age of 99. Elly Foustad and her husband Peter 
Oluf Foustad moved into Vædebro in 1946. The Danish National Forest and Nature Agency acquired 
the property in 2006. The Danish National Forest and 
Nature Agency and the Municipality of Skanderborg have 
cooperated in the planning of the overall layout of Vædebro. 
The facilities have been established as a green partnership 
with citizens of the Alken area, and a group of volunteers 
have made much of the practical work.

Das Grundstück des Vædebro war früher ein bäuerlicher 
Kleinbetrieb. Bis Ende der fünfziger Jahre gehörten ca. 12 
Morgen Land dazu. Die Frau Elly Luther Foustad wohnte bis ihrem Tod im Jahre 
2006 in Vædebro. Sie wurde 99 Jahre alt. Frau Elly Foustad 
und ihr Mann Peter Oluf Foustad zogen 1946 in Vædebro 
ein. 
Das Grundstück wurde 2006 vom dänischen Generaldirek-
torat für Forst und Natur übernommen. Das Generaldirek-
torat für Forst und Natur und die Gemeinde Skanderborg 
haben gemeinsam den Hof und das Land eingerichtet. Eine 
grüne Partnerschaft mit u.a. Einwohnern aus dem Gebiet 
Alken war dabei für die Etablierung der Einrichtungen zu-
ständig. Eine Gruppe freiwilliger Einwohner haben einen 
großen Teil der praktischen Arbeit vorgenommen.

Kultur

Vædebros ejere
• 1877:  Laurs Laursen (400 kr.)• 1879:  S. Andersen (2.000 kr.)• 1889:  Mariane Sørensen (enke)• 1898:  Peder Sørensen (2.600 kr.)• 1901:  Hans Pedersen (3.000 kr.)• 1919:  Axel Hansen (14.000 kr.)• 1923:  S. R. Sørensen (tvangsauktion)• 1937:  Amalie Marie Sørensen (enke)• 1941:  Svend Åge Johansen (tvangsauktion, 7.800 kr.)• 1945:  Jens Chr. Foustad (17.000 kr.)• 1946:  Peter Oluf Foustad og Elly Luther Foustad• 2006:  Skov- og Naturstyrelsen

I 2007 bestod Vædebro af tre bygninger – stuehus, stald/
lade og udhus – alle bygninger menes opført i 1875 og var 
kun lettere moderniseret. 

Efter statens overtagelse blev stuehus og udhus fjernet, 
mens staldbygningen står tilbage som opholdsrum og ud-
stilling. Grunden er på i alt ca. 4.400 m2. Offentligheden har 
fået adgang til 100 meter af Mossøs bred, og stedet er ind-
rettet som offentligt opholdsområde med bl.a. parkering, 
toilet, borde/bænke, grill, bålpladser, adgang til Mossø og 
udstilling. 

Informationsflade
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synligt 99 x 152 cm
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Principper i Gudenå-formidlingen

En række grundoplysninger om Gudenåen bør 
fremover indarbejdes i al ny formidling langs 
Gudenåen, så publikum langs åen til stadighed får 
oplysninger om, hvor på åen man befinder sig, og 
hvordan åens topografiske og hydrauliske forhold 
er på den aktuelle lokalitet.

I eksemplet fra dette ubemandede formidlingscen-
ter ved Vestbirk Vandkraftværk og Den Genfundne 
Bro er disse oplysninger gengivet som vist her.

Øverst til højre er det oplysninger fra plancherne 
ved kraftværket og nederst er det oplysninger fra 
plancherne ved Den Genfundne Bro.

Jernbanebroen

0        10 km

Her er du?

Gudenåens 
Kilder

Randers
Bro

Gudenåen

Gudenåen er Danmarks længste å. 
Hovedløbet snor sig ca. 153 km gennem det 
kuperede landskab. Her ved jernbanebroen er 
vi lidt mere end 37 km fra kilderne i Tinnet Krat. 

I fugleflugt er der ca. 73 km fra Gudenåens 
kilder til Gudenåens udløb i Randers Fjord ved 
Randers Bro.

Fra Tinnet Krat til Randers Bro afvander 
Gudenåen 2.650 km2 af det midtjyske
landskab via et tæt forgrenet net af 
sidevandløb. Gudenåens opland er næsten 
lige så stort som Fyn.

Gudenåens Kilder udspringer 72 meter over 
havet, og da åen løber ud i Randers Fjord ved 

havets overflade, er det gennemsnitlige fald 
ca. 0,5 meter pr kilometer vandløb. 
Her ved jernbanebroen er vandspejlet i åen 
ca. 37 meter over havet.

Ved kilderne i Tinnet Krat begynder åen som 
et lille vandløb, med en vandføring på ca. 70 
liter/sekund. I Randers er åen svulmet til en 
vandføring på ca. 32.000 liter/sekund. 
Vandføringen i Dødeå ved jernbanebroen er på 
ca. 1.000 liter/sekund. Den forholdsvis 
begrænsede vandføring skyldes, at det meste 
af Gudenåens vand ledes gennem Vestbirk 
Vandkraftværk, hvor der gennemsnitligt løber 
ca. 2.500 liter/sekund. Nedenfor kraftværket 
er vandføringen i Gudenåen derfor på ca. 
3.500 liter/sekund.

Her er du

Her er du

Gudenåen

Gudenåen er Danmarks længste å. 
Hovedløbet snor sig ca. 153 km gennem 
det kuperede landskab. Her ved Vestbirk 
Vandkraftværk er vi lidt mere end 
38 km fra kilderne i Tinnet Krat. 
I fugleflugt er der ca. 73 km fra Gudenåens 
kilder til Gudenåens udløb i Randers Fjord 
ved Randers Bro.

Fra Tinnet Krat til Randers Bro afvander 
Gudenåen 2.650 km2 af det midtjyske
landskab via et tæt forgrenet net af
sidevandløb. Gudenåens opland er næsten 
lige så stort som Fyn.

Gudenåens Kilder udspringer 72 meter over 
havet, og da åen løber ud i Randers Fjord ved 
havets overflade er det gennemsnitlige fald 

ca. 0,5 meter pr kilometer vandløb. 
Her nedenfor Vestbirk Vandkraftværk er 
vandspejlet i åen ca. 33 meter over havet, 
og ovenfor kraftværket er vandspejlet 
ca. 10 meter højere.

Ved kilderne i Tinnet Krat begynder åen 
som et lille vandløb, med en vandføring på 
ca. 70 liter/sekund. I Randers er åen svulmet 
til en vandføring på ca. 32.000 liter/sekund. 
Gennem Vestbirk Vandkraftværk løber der 
gennemsnitligt ca. 2.500 liter/sekund. 
Nedenfor kraftværket forenes denne vand-
mængde med vandføringen i Dødeå på 
yderligere ca. 1.000 liter/sekund, så 
Gudenåen har en vandføring på 
3.500 liter/sekund lige efter kraftværket.

Montering af plancher
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Gengivelse af plancher fra december 2014

Plancherne – opsat i den ombyggede pavillon ved 
Vestbirk Vandkraftværk er gengivet på de følgende 
4 sider. Plancherne bygger delvist på genbrug fra 

den tidligere udstilling i pavillonen, der var formu-
leret og opsat af Allan Leth Frandsen med Bendt 
Nielsen som grafisk support.

Den nye udstilling af tilrettelagt af Bendt Nielsen 
og grafisk opsat af Theis Andersen, der også har 
udført en række nye illustrationer.
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De 4 plancher, der er gengivet på siderne 12 og 13 
har målene 86 cm i bredden og 99 cm i højden. De 
4 plancher på siderne 14 og 15 er 90 cm i bredden 
og 99 cm i højden. Forskellen i bredde skyldes en 
nødvendig tilpasning i ombygningen af pavillonen, 

da stolperne viste sig at være af lidt variende stør-
relse.

Der har været fokus på at placere formidlingen, 
så den giver bedst mening for publikum, dér hvor 

man står. Det vil sige, at er der tale om formidling 
af Gudenåen er man fysisk vendt mod åen, og er 
der fokus på kraftværket, er man fysisk vendt mod 
værkets bygninger. Oversigtskort er så vidt muligt 
opsat nordvendt.
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Plancherne – opsat i madpakkehuset ved Den 
Genfundne Bro – er gengivet på siderne 16-19. 
Der er tale om to planchestørrelser, nemlig 90 cm i 
bredden eller 65 cm i bredden. Alle plancher er 99 
cm høje. 

Forskellen i planchebredde skyldes afstanden mel-
lem stolperne. Der er således tale om en fleksi-
bel planchebredde i forhold til de muligheder for 
ophæng, som madpakkehusets konstruktion giver. 
Plancherne virker som lægivere i madpakkehuset.
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De 4 følgende plancher har fokus på jernbanens 
historie og på jernbanebroens forskellige faser fra 
anlæggelsen og tildækningen til frilæggelsen.
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Det brede højskilt ved Gudenåen viser på den ene 
side et enestående billede fra ca. år 1900 med et 
tog på højbroen. Billedet er vendt, så man kan se 
både den frilagte bro og billedet fra samme posi-
tion, som det også fremgår af billedet side 3.

Da ryttere på Naturstien 
Horsens-Silkeborg 
ikke ønskes ud på Den 
Genfundne Bro, er der 
udført et vadested over 
Gudenåen neden for 
broen, hvortil rytterne 
henvises.
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Det brede højskilt ved Gudenåen viser på den 
anden side nogle af de fugle, planter og insekter, 
man kan støde på i Gudenåen eller i nærområdet 
omkring jernbanebroen.
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Vestbirk Vandkraftværk

Vestbirk Sø

Naldal SøBredvad Sø

Vestbirk

Vestbirk 
Camping

Naldalmark

Træden Skov
Træden

Gammelstrup

Fyel
Mose

Fruerholm

Bredvad Mølle

Den Genfundne Bro

Gammelstrup 
Station

G
u
denå

Gudenå

D
ødeå

Kana
l

Kanal

Campingplads, camping ground, Campingplatz

Naturudstilling, nature exhibition, Naturausstellung

Madpakkehus, covered picnic area, überdachten Picknickplatz

Borde/bænke, picnic area, Picknickplatz

Toilet, toilet, Toilett

Seværdighed, attraction, Attraktion

Parkering, parking, Parken

Informationstavle, information, Information

Offentlige veje, public roads

Skovveje/markveje, gravel road/forest road, Feldweg/Waldweg

5 m højdekurver, 5m contour lines, 5 m Höhenkurven

Afmærkede ruter, marked paths, gekennzeichnet Pfade

Her står du, you are here, Sie sind here 

Nedlagt jernbane

Naturstien Horsens-Silkeborg
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1.  Vestbirk Vandkraftværk
 Vestbirk Hydropower Plant, 
 Vestbirk Wasserkraftwerk

2.  Jernbanebroen – Den Genfundne Bro
 The Railway Bridge, 
 die Eisenbahnbrücke

3.  Vestbirk Trikotagefabrik – privat
 Vestbirk Trikotagefabrik / hosiery, no entry, 
 Vestbirk Trikotagenfabrik, Kein Einlass

4.  Dæmningen ved Bredvad Sø – privat
 The Dam at Bredvad Lake, no entry, 
 der Damm am Bredvad See, Kein Einlass

5.  Faunapassage / stryg – privat
 Fauna passage – gravel bars, no entry,
 Fauna Passage, Kein Einlass

6.  Nedstrømspassage – privat
 Downstream passage, 
 Passage strom abwärts

7.  E lite Camp Vestbirk
 E lite Camp Vestbirk,
 E lite Camp Vestbirk 

8.  Naturstien Horsens-Silkeborg
 The Nature Path Horsens-Silkeborg, 
 Naturweg Horsens-Silkeborg

9.  Tidligere sommerrestauration Sølyst – 
privat

 a former summer restaurant, no entry, 
 historisch Sommerrestaurant, Kein Einlass

10.  Bredvad Mølle – privat
 Bredvad Mill, no entry,
 Bredvad Mühle, Kein Einlas

11.  Gammelstrup Station – privat
 Gammelstrup Station, no entry,
 Gammelstrup Station, Kein Einlas

Til glæde for alle der har lyst til at færdes på eller ved 
Gudenåen arbejder OplevGudenaa på udvikling af 
tilgængeligheden og formidlingen langs åen 
– fra kilde til fjord. OplevGudenaa er et partnerskab. 

Udvikling og etablering af faciliteter og formidling sker i 
lokale grønne partnerskaber.

Du kan finde den næste oplevelse 
langs Gudenåen på oplevgudenaa.dk  

Ved den nyanlagte parkeringsplads ved Vestbirkvej, 
er der opsat et A2-kortbord, som fortæller publikum, 
hvordan man kommer rundt i området.

Når det grønne GudenaaPartnerskab kommer 
videre med arbejdet med formidling og tilgænge-
lighed, vil dette oversigtskort samt oversigtskort i 

de to plancheudstillinger skulle udskiftes, da nye 
formidlingspunkter og evt. nye stiforbindelser også 
skal formidles til publikum.
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