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OplevGudenaa – baggrund og idé med projektet

Til glæde for alle der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen vil OplevGudenaa udvikle 
tilgængeligheden og formidlingen – på en moderne og effektiv måde. Som Danmarks 
længste å rummer Gudenåen en mangfoldighed af oplevelser og natur-kultur-historier, og 
vi vil i projektet lave publikumsvenlig å-formidling i udstillinger, i landskabet, på nettet og 
på mobilen. Nye rum for oplevelse og læring er målet. Nordea-fonden støtter aktiviteter, 
der fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Med en uddeling i 
fase 1 på 8,3 mio. kroner har Nordea-fonden banet vejen for OplevGudenaa. Naturstyrel-
sen Søhøjlandet er projektejer af OplevGudenaa, og projektet gennemføres i nært samar-
bejde med AQUA Akvarium og Dyrepark og VisitGudenaa. Projektet overgår i anden fase 
til et mere omfattende Gudenåprojekt.

Styregruppen for OplevGudenaa har det overordnede ansvar for styringen af projektet i 
samråd med projektejeren. I styregruppen sidder skovrider Niels Juhl Bundgård Jensen, 
Naturstyrelsen Søhøjlandet (formand), centerleder Jens Szabo, Gudenåkomitéen, adm. 
direktør Knud Bundgaard, AQUA Akvarium og Dyrepark og turistchef Anne-Mette Knattrup, 
VisitGudenaa.

Følgegruppen fungerer som et rådgivende og inspirerende udvalg for projektet. I følge-
gruppen sidder repræsentanter for Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, 
Horsens, Hedensted og Vejle Kommuner, Region Midtjylland, Naturstyrelsen Århus, 
Gudenåkomiteen, VisitGudenaa, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk 
Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk landbrug, LAGerne langs 
åen, museerne langs åen, Danmarks Miljøundersøgelser, DTU Aqua, Randers Regnskov, 
Energimuseet, Himmelbjerget, Hjejleselskabet, Aalborg Universitet/Oplevelsesøkonomi 
samt Alexandra Instituttet.

Projektgruppen varetager den daglige styring og udvikling af projektet. Projektleder er 
Knud Erik Hesselbjerg, Naturstyrelsen, og i projektgruppen sidder desuden adm. direktør 
Knud Bundaard, akvarie- & dyreparkchef Jørgen Lund Møller og naturvejleder Lars Nyga-
ard fra AQUA Akvarium og Dyrepark samt turistchef Anne-Mette Knattrup, VisitGudenaa. 
Landskabsarkitekt Bendt Nielsen er projektkonsulent på formidlingsprogrammet. 

”De gode historier om Gudenåen – anbefalnger om formidling” supplerer det af OplevGu-
denaa udarbejdede formidlingskoncept fra januar 2013. Formidlingskonceptet giver en 
række eksempler på faciliteter og på omkostninger til faciliteter. Formidlingsprogrammet 
og formidlingskonceptet kan til sammen være et inspirationsgrundlag for indsatser omkring 
tilgængelighed, oplevelser og formidling i andre å-dale i Danmark. Disse og flere andre 
publikationer er gjort frit til-gængelige på Naturstyrelsen.dk under ”udgivelser fra OplevGu-
denaa”. Man kan også finde linket til disse publikationer gennem OplevGudenaa.dk.

Kontakt: Projektleder Knud Erik Hesselbjerg, knehe@nst.dk, 40 28 05 63.

Forsidebillede: Fortælletur ved Storeknøs

Den sidste bevarede ”Æ swot mand” ved Gudenåen opstrøms Alling Å. ”Æ swot mand” blev 
benyttet af pramdragerne. Træktovet blev lagt om beslaget, så man kunne trække prammen 
rundt i åens skarpe sving.
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Disse anbefalinger om fomidling har til formål 
at formulere en fælles ramme for formidlings-
indsatsen langs Gudenåen – men også at 
være inspirationskatalog for lignende formid-
lingsindsatser ved andre åer i Danmark. 

Det er OplevGudenaa’s ambition at formidle 
Gudenåen som et sammenhængende land-
skabselement ved at fortælle alle de gode 
historier om Gudenåen og menneskene og 
naturen langs åen. 

Formidlingen skal være valid og af høj kva-
litet, og den skal kunne videreudvikles og til 
stadighed suppleres med flere/nye historier. 
Endvidere skal den være tiltænkt både den 
danske og den udenlandske gæst ved åen el-
ler på de formidlingsinstitutioner, som formid-
ler åen eller dele af denne.

Ambitionen rækker derfor langt videre end at 
placere en række historier på skilte ved åen. 
Det er håbet, at formidlere og formidlingsin-
stitutioner langs hele åen kan se sig selv i 
formidlingsarbejdet og tage et ejerskab til den 
samlede formidling – herunder til koordinerin-
gen af formidlingen. 

Derfor omfatter formidlingen bl.a. også 
levende fortællinger, skriftlig og digital formid-
ling, videoer og podcasts m.v.

Indledning

De gode historier fortælles til gæsterne i kul-
turlandskabet. Administrative grænser er ikke 
så vigtige for publikum, men det er sammen-
hænge og visuel identitet i formidlings arbejdet 
langs hele Gudenåen, hvor bare hovedløbet 
er på mere end 150 km fra kilde til fjord.

Afsættet for dette formidlingsprogram er bl.a. 
de seneste års indhøstede erfaringer med 
udvikling af grønne GudenaaPartnerskaber. 
Det har vist sig, at der er stort potentiale i at 
engagere lokale beboere langs åen i at skabe 
tilgængelighed og udføre formidlingsarbejdet. 
At inddrage dette potentiale kan være den 
bedste måde at skabe positive, lokale ambas-
sadører og velkomst til gæsterne. 

Visionen om et sammenhængende projekt 
om tilgængelighed, faciliteter og formidling 
af Gudenåen beror således på opbygningen 
af et bredt funderet formidlernetværk og en 
række af lokale GudenaaPartnerskaber, som 
successivt sammenbindes til et hele – et hele, 
der til stadighed kan udvikles og optage nye 
teknologier, nye målgrupper etc. 

Rammesættende for indsatsen som helhed 
er bl.a. ”GudenaaStierne og Vandvejen”, der 
anviser principper for gennemførelsen af 
sammenhængende oplevelsesforløb fra kilde 
til fjord på både landjorden og ad vandvejen.
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Hvem er målgruppen?
Den interne målgruppe for dette notat er 
formidlere og konsulenter, der arbejder 
med formidling langs Gudenåen – enten 
i kraft af deres daglige arbejde eller f.eks. 
via en fokuseret indsats i konkrete projek-
ter langs åen.

Den eksterne målgruppe er dét publikum, 
som formidlingen retter sig imod, og hvem 
formidlingen derfor er udført til.

Formidlingen skal ses i sammenhæng 
med den igangsværende udvikling af 
bedre faciliteter for de sejlende og etab-
leringen af et sammenhængende net af 
afmærkede vandre- og cykelruter langs 
Gudenåen samt faciliteter for den motori-
serede trafik i landskabet. 

Disse indsatser sker i regi af Gudenåkomi-
téen med en ny helhedsplan for Gudenå-
en og i OplevGudenaa, der arbejder med 
at udvikle tilgængeligheden og formidlin-
gen – bl.a. gennem etablering af en række 
grønne GudenaaPartnerskaber.

Den interne målgruppe

Der er i OplevGudenaa’s fase 1 gennem-
ført et formidlingsmøde med formidlere fra 
museer og fortællekorps m.v. langs hele 
Gudenåen. 

Det er tanken, at dette møde var begyn-
delsen på at opbygge et netværk af for-
midlere med henblik på at skabe erfarings-
udveksling, aftale fælles spilleregler og 
udbrede ejerskabet til bl.a. nærværende 
rammer for formidling. Derfor vil arbejdet 
med at opbygge formidlingsnetværket 
forsætte i fase 2 af OplevGudenaa.

Udover netværket af formidlere, skal der 
også arbejdes på et netværk blandt kon-
sulenter og ressourcepersoner og -insti-
tutioner, der udfører det praktiske arbejde 
med opsætning af formidling i landskabet. 
Denne publikation er derfor også tænkt 
som en slags rammesætning for en ko-
ordineret formidlingsindsats – visuelt og 
indholdsmæssigt.

Den eksterne målgruppe

Den eksterne målgruppe er publikum 
langs Gudenåen i bred forstand. Det vil 
sige:

Anbefalinger om formidling

AQUA

• den lokale beboer, som bruger åen i 
fritiden og i dagligdagen

• gæsten i landskabet, der kommer for 
at få en rekreativ oplevelse – både 
som kortere og længere dagsture eller 
over en periode på flere dage

• den udenlandske turist, der har valgt at 
holde en del af sin ferie ved Gudenåen

Alle nævnte målgrupper vil have gavn af 
formidling, der tilfører oplevelsen i land-
skabet et element af overskuelighed eller 
historiefortælling. 

De nævnte målgrupper kan underinddeles 
i tværgående aldersgrupper:

• børn
• unge
• voksne
• seniorer/bedsteforældre

Der er selvsagt en forskel i, hvordan for-
midlingen når de forskellige aldersgrupper. 
Formidling i børnehøjde er ofte afhængig 
af, at der er voksne, der overtager ”formid-
lingsarbejdet”, men en del af en formidling 
på f.eks. et GudenåKrydsningspunkt kan 
også udformes på en særlig børnevenlig 
måde i forhold til f.eks. grafisk udtryk, 
placeringshøjde etc.

Forskellige mennesker har forskellige 
forudsætninger for at forstå formidlingen. 
Som udgangspunkt formidles der ikke til 
”eksperter”, men der formidles bredt, kvali-
tativt og enkelt.

Måden, hvorpå målgrupperne kommer 
frem til og oplever åen er meget forskellig. 
Formidlingen skal også indrettes ud fra 
trafikarter:

• sejlende (kanoer, kajakker, sejlbåde, 
motorbåde, turistbåde)

• vandrere (langtursvandrere med f.eks. 
rygsæk eller kortere ture fra en P-
plads og tilbage igen)

• cyklister (turcyklister, motionscyklister, 
mountainbikes m.v.)

• bilister (privatbiler, busselskaber etc.)

Hvor der nu og i fremtiden er oplagte 
muligheder for at lave GudenåKrydsnings-
punkter, koncentreres formidlingsindsat-
sen sandsynligvis fremover, og her etab-
leres de mest veludbyggede faciliteter. Et 
bud på placeringen af GudenåKrydsnings-
punkter fremgår af kortet side 6.

OplevGudenaa anbefaler, at kommuner og 
formidlingsinstitutioner langs Gudenåen tager 
stilling til fælles rammer for formidling – og 
gerne med afsæt i de tanker, som OplevGu-
denaa har valgt at vidergive i denne publika-
tion om anbefalinger om formidling.

OplevGudenaa har i de seneste år videreført 
det formidlingsarbejde, som allerede gennem 
flere årtier er udført mest af ved Gudenåen, 
og som har taget sit udgangspunkt i Natursty-
relsens skiltedesign og fysiske skiltestandere, 
afmærkningspæle etc.

OplevGudenaa anbefaler derfor at:

• kommuner og formidlingsinstitutioner ta-
ger stilling til fælles rammer for formidling 
langs Gudenåen i en dynamisk geografi, 
der som minimum omfatter relevante 
arealer i forhold til Gudenåen – måske 
hele kommuner om muligt

• AQUA Akvarium & Dyrepark er med 
udstillingen om Gudenåen den centrale 
formidlingsinstitution ved Gudenåen

• alle formidlingsinstitutioner, der ønsker at 
være med, kan få del i formidlingsarbejdet

• der etableres et netværk af formidlere 
langs Gudenåen med udgangspunkt i 
de eksisterende formidlingsinstitutioner, 
turistbureauer etc. – både til koordinering 
af den trykte, digitale og den levende 
formidling

• der etableres et leverandørnetværk blandt 
konsulenter, der kan udføre formidlingsar-
bejdet i praksis

• formidlingsarbejdet bygger på 4 niveauer: 
Det bemandede formidlingscenter, det 
ubemandede formidlingscenter, formid-
lingslokalitet med faciliteter og formid-
lingspunkter

• styringen og koordineringen af formid-
lingsarbejdet og arbejdet med udvikling 
af projekter langs åen sker gennem det 
digitale planlægningsværktøj GudenåKor-
tet

• OplevGudenaa stiller det mobile website 
OplevGudenaa.dk til rådighed for alle 
formidlere langs Gudenåen baseret på 
princippet om at data bevares i nationale 
datasiloer og høstes dynamisk til visning 
på forskellige platforme

• arbejdet med digital formidling koordi-
neres og inspireres fortsat gennem det 

nationale netværk af projekter: Skal vi gå 
samme (mobile) vej ud i naturen

• OplevGudenaa stiller brandet og logoet 
OplevGudenaa til rådighed som det sam-
lende signal om kvalitativ og valid formid-
ling langs Gudenåen

• grundkort til foldere, friluftskort, formid-
lingsplancher, digitale kort etc. udføres 
med udgangspunkt i de frie kortdata fra 
Geodatastyrelsen

• der ved udarbejdelse af kort tages fælles 
stilling til grundfarver og grafisk kartografi, 
så publikum møder ensartede kort alle 
steder

• der tages stilling til anvendelse af pikto-
grammer ud fra Naturstyrelsens pikto-
gramlinie, så publikum møder ensartede 
piktogrammer på trykt og digitalt materiale 
såvel som på skilte i landskabet

• Naturstyrelsens skiltedesign anvendes i 
signalfarver for offentlige og private area-
ler

• der udarbejdes rammesættende design-
manualer for skilteflader

• oversættelser indarbejdes i formidlingen 
som en naturlig ting med resuméer på 
minimum engelsk og tysk
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Vandopland Gudenå, 2650 km2

Vandopland Randers Fjord, 3250 km2

Gudenåen

Gudenåen er Danmarks længste å – fra 
kilden ved Det Store Vandskel nær Tinnet 
Krat på den Jyske Højderyg og til udløbet 
ved Randers Bro i Randers Fjord er den 
152,8 km lang ifølge digital opmåling af 
vandløbsmidter og lineære/midtstrøms 
forløb gennem søerne.

Gudenåen har tilløb af ca. 550 mindre og 
større vandløb, og der er 67 større søer i 
oplandet, der er på ca. 2.650 km2. Lægger 
man oplandet til Randers Fjord med, er 
oplandet på ca. 3.250 km2..

Gudenåen løber under 60 kreatur-, sti, 
vej- og jernbanebroer, hvis man ser på det 
historiske hovedløb. Medtages de menne-
skeskabte omløb med Vestbirk Vandkraft-
værk, Den tvungne Å ved Klostermølle 
og kanopassagen ved Rye Mølle er der 
yderligere 8 broer – i alt 68 broer.

Formidlingsprogrammet tager udgangspunkt 
i den eksisterende formidlingsindsats langs 
åen, hvor der i de forgangne 10-år er opsat 
forskelig formidling i form af skilte og plancher 
samt udarbejdet en lang række foldere. 

Den eksisterende formidling omfatter især 
fredede arealer og lokaliteter med specifikke 
fortællinger. Endvidere er der ofte opsat 
formidling ved offentlige parkeringspladser, 
der er udgangspunkt for afmærkede ruter i 
landskabet. Det kan være alt fra et enkelt skilt 

Hvad har vi derude, og hvordan kan vi gøre det bedre?
med et oversigtskort til mindre udstillinger 
med masser af information og historier.

Den eksisterende formidling tager imidlertid 
kun sjældent højde for helheder og sammen-
hænge. Den er specifik for den pågældende 
lokalitet eller det konkrete projekt. 

Nogle steder er formidlingen kun på dansk og 
andre steder er der også fremmedsprog. Der-
med skal gæsten ved åen på anden vis have 
mulighed for at se formidlingens overordnede 
sammenhæng. Her forventes den digitale for-
midlingsplatform OplevGudenaa.dk fremover 
kunne spille en meget stor rolle.

Der er masser af eksisterende eksempler på, 
at ikke-koordineret formidling skaber et virvar 
af forskellige skiltetyper og skævvridning i ba-
lancen af informationer. Nogle formidlere har 
haft meget på hjerte om ganske begrænsede 
specialer, mens andre giver meget kortfattede 
og overordnede informationer, der måske 
gentages flere steder, og hvor kun prikken for 
”her står du” flyttes lidt rundt fra kort til kort. 

Formidlingen har ofte været begrænset af 
faglige og økonomiske ressourcer fra projek-
ter og pligtopgaver for myndighederne.

Foreningen VisitGudenaa er projekthol-
der på projektet Gudenåen – en strøm af 
oplevelser. 

Gudenåen er en samlende faktor for de 
syv Gudenå Kommuner, som rummer 
store natur- og kulturværdier og et stort 
turismepotentiale. Formålet med projektet 
er med udgangspunkt i dette potentiale at 
skabe flere arbejdspladser og at øge turis-
meomsætningen i de syv kommuner.

Projektet sigter på at:

• skabe helhedsprodukter med ud-
gangspunkt i natur og kultur

• fokusere på produkter, der har et højt 
kvalitativt niveau

• tiltrække nye og bedre betalende 
gæster og øge de nuværende turisters 
ophold og døgnforbrug

• medvirke til at øge beskæftigelse og 
omsætning i og i relation til turismen i 
Gudenåkommunerne

Indsatsen i projektet retter sig bl.a. mod 
to hovedmålgrupper: børnefamilier (”sjov, 
leg og læring”) og par uden børn +45 
(”det gode liv”). Disse to hovedmålgrupper 

Her stod opstemningen til Vilholt Mølle

bearbejdes på følgende internationale marke-
der: Tyskland, Holland, Storbritannien, Norge 
og Sverige i et tæt samarbejde med Midtjysk 
Turisme og VisitDenmark.

Projektet gennemføres med støtte fra Region 
Midtjylland, Grøn Vækst, de syv Gudenå-
kommuner, LAG og private partnere.

Brandstory

Gudenåen er Danmarks længste å. Men den 
er meget mere end det.

Åen opstod under den sidste istid for 15.000 
år siden, og i generation efter generation har 
den spillet en afgørende rolle for udviklin
gen af samfund og industri. Som fiskevand, 
transportvej og energikilde har åen været 
udgangspunkt for civilisation – ikke omvendt.

Den har altid været her, og den vil altid være 
her.

Ved Gudenåen er kulturen og historien ikke 
kun noget, man ser og hører. Det er noget, 
man mærker. Åen, skovene, søerne, Pram
dragestien, klostrene, bakkerne og byerne 
emmer af det.

Gudenåen er ikke en turistattraktion. Gu
denåen er en fornemmelse, en stemning, 
et åndehul. Gudenåen er fantastisk og va
rieret natur, spændende byer, inspirerende 
kultur og unik historie. Lige midt i det hele. 
Til at komme til. Til at færdes på, færdes 
ved, om, i og omkring. For alle.

Gudenåen er en pause. Fra en hektisk 
hverdag, fra færdigpakkede ferier og 
tomme underholdningskalorier. Gudenåen 
er rammen om ferie, aktiviteter og oplevel
ser, I skaber sammen.

For ved Gudenåen er der tid. Tid til hinan
den. Tid til at være sammen. Og tid til at 
trække vejret.

Gudenåen er … Yours to Explore …

Vækstprojekt – Gudenåen en strøm af oplevelser

I dette formidlingsprogram belyses 
bl.a. følgende sammenhænge:

• med den eksisterende formidling i 
landskabet, igennem udstillinger, 
foldere m.v.

• med de eksisterende bemandede 
og ubemandede formidlingscen-
tre og -attraktioner

• med udstillingen på AQUA og 
Gudenåens Applikation

• med den digitale formidling på 
OplevGudenaa.dk



5

Formidler- og leverandørnetværker

Såvel formidlere og leverandører kan tage 
ejerskab til den digitale platform OplevGuden-
aa.dk og udnytte de muligheder, denne plat-
form giver til at skabe det samlede overblik 
over tilgængelighed, faciliteter og formidling. 

Hertil knytter sig også et fælles ejerskab til 
det digitale planlægningsværktøj GudenåKor-
tet, der forventes at blive den centrale ”Gude-
nådatabase” på tværs af kommunegrænser.

Den digitale platform OplevGudenaa.dk

I fase 1 af OplevGudenaa er der arbejdet in-
tenst på at videreudvikle, tilpasse og fremtids-
sikre den digitale platform OplevGudenaa.dk. 
Det er lykkedes at opfylde ambitionerne om 
at kunne høste data dynamisk fra nationale 
datasiloer: 

• HistoriskAtlas.dk
• VisitDenmark
• UdiNaturen.dk 
• GeodataStyrelsen

Det er et gennembrud for formidlingsindsat-
sen generelt, at det er lykkedes rent teknisk 
at høste og vise et stort samlet datasæt. 
Og det er sandsynligvis kun lykkedes som 
følge af stor vedholdenhed gennem et langt 
projektforløb. 

OplevGudenaa.dk vil blive omtalt nærmere 
senere i formidlingsprogrammet. Den tekni-
ske løsning kan stilles til rådighed for andre 
projekter.

Udstilling på AQUA

Tanken om en ny Gudenåudstilling på AQUA 
tog udgangspunkt i bogen ”Gudenåens kultur-
historie” af tidl. akvariechef Erik Hofmeister. 

I bogen redegøres for de mange menneske-
lige aktiviteter, der gennem tiden har fundet 
sted ved Gudenåen. OplevGudenaa har 
indgået en aftale med Erik Hofmeister om, 
at der kan udvælges historier fra bogen til 
”fordeling” langs åen via f.eks. QR-koder, der 
henter historierne fra HistoriskAtlas og viser 
dem på OplevGudenaa.dk sammen med 
faciliteter og afmærkede ruter.

Et centralt omdrejningspunkt i formidlingsar-
bejdet har været at sikre en sammenhæng 
mellem den nye udstilling på AQUA om Gu-
denåen og formidlingen i landskabet. Udstil-
lingen åbnede i juni 2014, og udgør derfor en 
væsentlig del af OplevGudenaa’s fase 1. 

I tilknytning til udstillingen er der opsat høj-
skilte på udvalgte lokaliteter langs åen, og der 
er udviklet en applikation om Gudenåen, som 
også vil blive omtalt senere i formidlingspro-
grammet.

Himmelbjergruten og Trækstien ved 
Vejerslev Skov

OplevGudenaa har igangsat en række Gu-
denaaPartnerskaber, der er lokale grønne 
partnerskaber knyttet til Gudenåen. De to Gu-
denaaPartnerskaber om Himmelbjergruten og 
Trækstien ved Vejerslev Skov rummer begge 
en tilknyttet formidlingsindsats. Partnerskabet 
om Vejerslev Skov blev afsluttet i 2013, mens 
Himmelbjergruten forventes afsluttet i 2014. 

Erfaringer fra begge projekter indgår i dette 
formidlingsprogram og vil give inspiration til 
formidlingsindsatsen i de øvrige Gudenaa-
Partnerskaber.

De fem største attraktioner

OplevGudenaa har taget initiativ til at samle 
de væsentligste turistattraktioner langs Gu-
denåen for at koordinere formidlingsindsatsen 
og skabe synergi mellem disse:

• Himmelbjerget 
• Hjejlen
• AQUA
• Randers Regnskov 
• Energimuseet

Disse attraktioner oppebærer et stort besøgs-
tal, og der kan skabes en gensidig synergi til 
indsatserne om Gudenåen.

Formidlingsniveauer

I både den eksisterende og i en ny formidling 
af Gudenåen kan der overordnet arbejdes 
med 4 fysiske formidlingsniveauer. Disse 
niveauer skal ikke opfattes 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

Som en afsluttende del af fase 1 etableres 
konkrete eksempelprojekter på de 4 formid-
lingsniveauer, som bringer OplevGudenaa 
fra fase 1 (i perioden 2012 – ultimo 2014) til 
fase 2. 

Der er i fase 1 foretaget en udvælgelse af 
konkrete lokaliteter, hvor der inden afslutnin-
gen af fase 1 vil være udført formidlingsakti-
viteter ud fra formidlingsprogrammets princip-
per og dermed foreligger en række konkrete 
eksempelprojekter, der kan videreføres og 
videreudvikles i fase 2 på andre lokaliteter.

Ad 1 – bemandet formidlingscenter: 

Som et eksempel på et bemandet formid-
lingscenter indgår udstillingen på AQUA, som 
beskrives nærmere på side 5. Udstillingen er 
udført under OplevGudenaa’s fase 1

Ad 2 – ubemandet formidlingscenter 

Som eksempler på ubemandede formidlings-
centre er Vestbirk Vandkraftværk (se side 7) 
samt evt. Klostermølle udvalgt i fase 1. 

På Klostermølle er der sket en integration 
af eksisterende formidling med fortælling 
om fjernelsen af opstemningen ved Vilholt. 
Også formidlingen på Klostermølle omstil-
les generelt til at have fokus rettet mere mod 
Gudenåen. 

Formidlingsindsatsen på Klostermølle hæn-
ger nært sammen med det lokale Gudenaa-
Partnerskab om ”Stier og formidling sydvest 
for Mossø” og et kommende GudenaaPart-
nerskab om tilgængelighed rundt om Mossø.

Ad 3 – formidlingslokalitet med faciliteter

Som eksempel på en formidlingslokalitet med 
faciliteter vil GudenaaPartnerskabet om Him-
melbjergruten være et godt udgangspunkt. 
Formidlingsindsatsen her vil gå i gang så 
snart de endelige aftaler med lodsejerne er 
på plads og ruten er fastlagt. Det forventes at 
ske ultimo 2014. 

Udover strækningen nord om søerne mellem 
Ry og Silkeborg, indgår også et forløb syd om 
søerne i den samlede ringrute på ca. 50 km 
afmærket vandrerute. Vandreruten kommer 
forbi flere eksempler på formidlingslokaliteter 
med faciliteter som f.eks. Ry Havn, Skim-
minghøj Teltplads, Alling Vest Teltplads, La-
ven Søplads, De Små Fisk, Silkeborg Havn, 
Skyttehusets Camping, Hjejlens anløbsplads 
ved Hotel Julsø og Himmelbjerget. 

I partnerskabet om Himmelbjergruten vil der 
ske en koordinering af den samlede formid-
lingsindsats, så der her vil være en oplagt 
mulighed for at gennemføre et samlet høj-
aktuelt eksempelprojekt, hvor eksisterende 
formidling løbende saneres og erstattes af ny 
sammenhængende og koordineret formidling.

Den første del af et unikt legeunivers på Him-
melbjerget blev indviet i juni 2014. Grundidé-
en i legeuniverset er, at indbygge og udvikle 
Himmelbjergets rolle som formidlingssted for 
den danske grundlov. Også dette projekt er 
udviklet som et partnerskab og vil indgå i den 
samlede formidling af Himmelbjergruten.

Ad 4 – formidlingspunkt 

Som eksempler på formidlingspunkter er 
GudenaaPartnerskabet fra Vestermølle til 
Gudenå et aktuelt og gennemført eksempel 
på et GudenaaPartnerskab. 

Projektet integrerer hosting af digitale histo-
rier på HistoriskAtlas/OplevGudenaa.dk med 
opsætning af QR-koder i landskabet.

 
Den Blå Bro og Randers Regnskov

Fra etableringen af det nye legeunivers på 
Himmelbjerget, maj 2014

Opstemningen ved Vilholt på tværs af Gudnåen blev fjernet i oktober 2008. Indvielsen af det 
nye stryg forbi Vilholt fandt sted i juni i 2009. Formidlingen af Vilholt dæmningen er placeret på 
Klostermølle, hvor der i forvejen er udstillinger og offentlig adgang.
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Udstillingen på AQUA

Et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med 
en ny Gudenåudstilling på AQUA har været 
at sikre en sammenhæng mellem udstillin-
gen og formidlingen i landskabet. Der blev i 
2013/2014 fremstillet et visionært program-
oplæg for Gudenåudstillingen, som erstat-
tede en tidligere udstilling om Søhøjlandet. 
Nordea-fonden bevilgede den nødvendige 
økonomi, og udstillingen åbnede i juni 2014.

AQUA’s tidligere udstilling om Søhøjlandet i 
udstillingsbygningens 2. sal blev ultimo 2013 
taget ned, og udstilling om hele Gudenåen 
blev opbygget. Åens stemning er visualiseret 
via scenografiske virkemidler, hvor der både 
indgår programmeret AV og fysisk design. 
Åen fremstår som en tunnel, hvor publikum 
har oplevelsen af at være nede under vand-
overfladen på en rejse fra kilde til fjord. 

Undervejs er der opsat retningsbestemte 
højttalere, hvor Vigga Bro giver en fortæl-
ling som Moder Å i forskellige roller fra den 
rislende kilde til den brede flod inden udløbet 
i fjorden. Der er også opsat touchskærme, 
der på dansk og engelsk fokuserer på histo-
rier, billeder og opgaver tilknyttet 5 udvalgte 
lokaliteter:

• Udspringet ved Tinnet krat
• Uldum Kær
• Søhøjlandet omkring Silkeborgsøerne

• Tange Sø og Tangeværket
• Vorup Enge tæt på udløbet i Randers 

Fjord

Et enkelt sted kan man bryde vandspejlet og 
stikke hovedet op og opleve udsigten mod 
Himmelbjerget og Hjejlen via en cylindrisk 
fotostat. Ellers er der mørkt og dunkelt i de 
fleste områder af åen, så man må skærpe 

sine sanser for at orientere sig. Loftet er en 
lysende flade op mod verden ovenfor vandet.

Midt i udstillingsrummet er der opsat stor-
skærme, hvor man kan indtage rollen som 
isfugl eller fisk. Sensorer aflæser publikums 
bevægelser, som så igen styrer dyrenes 
handlinger på skærmen – ”flyv som en isfugl” 
eller ”spring som en laks”.

På de 5 udvalgte lokaliteter i landskabet er 
der opsat højskilte, som refererer til udstillin-
gen på AQUA og Gudenåens Applikation, der 
er lavet i tilknytning til udstillingen. Applikatio-
nen er udført som et supplement til udstillin-
gen med reference til de 5 lokaliteter. 

Man kan løse opgaver og indsende billeder 
til visning i udstillingen på AQUA fra lokalite-
terne. Applikationen rummer også et link til 
OplevGudenaa.dk, så man kan bevæge sig 
videre ud i Gudenålandskabet.

Det er et udviklingsmål, at der langs åen 
opstilles flere højskilte, som refererer til udstil-
lingen på AQUA, så der opstår en kobling 
mellem besøgsstederne i landskabet og for-
midlingen på AQUA. Disse yderligere lokalite-
ter kunne f.eks. være:

1.   Vestbirk Vandkraftværk
2.   Vilholt
3.   Voervadsbro
4.   Klostermølle 
5.   Fuldbro Mølle
6.   Vædebro
7.   Øm Klostermuseum
8.   Emborg Bro

0            10 km

Forslag til 
GudenåKrydsningspunkter ved 
Vandvejen

Gudenåens 
kilder

Tørring, startsted

Aale Teltplads
Aastedbro Teltplads

Vestbirk Vandkraftværk

Voervadsbro Teltplads

VædebroKlostermølle
Emborg Bro

Havnen i Ry / Skimminghøj

Himmelbjerget / 
Hotel Julsø

De Små FiskIndelukket
Havnen i Silkeborg

Sminge Sø rasteplads

Kongens BroAns Søbred

Tangeværket
Bjerringbro Teltplads

Dannebrogs-
pladsen

Langå Marina

Randers, Tørvebryggen

Sønderege
Knudhule

Fladbro
Johannesberg

Ludvigslyst

9.   Rye Mølle
10. Ry Stationsby
11. Himmelbjerget 
12. Hjejlen
13. Silkeborg 
14. Svostrup 
15. Sminge
16. Kongensbro 

17. Ans
18. Bjerringbro
19. Kjællinghøl
20. Busbjerg
21. Ulstrup 
22. Langå
23. Fladbro
24. Randers 

Højskilte er sat ud ved Gudenåen på 5 
udvalgte lokaliteter

Prøv at ”flyv som en isfugl” eller ”spring som 
en laks”

I GudenaaPartnerskabet om Sejladsoplevelser – Vandvejen – er der formuleret et forslag om en 
række GudenåKrydsningspunkter, hvor forskellige målgrupper (vandrere, cyklister og bilister) 
naturligt vil kunne mødes og få del i formidling og faciliteter. Mange af de ovennævnte lokaliteter 
vil også være krydsningspunkter.
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Det bemandede formidlingscenter 
- museum med personale (evt. med entré), 
attraktion med personale (evt. med entré), 
naturskole med personale etc.

Formidlingen på et bemandet formidlingscen-
ter kan typisk bestå af:

Koutrupgård

Klostermølle

Friluftscenter Sletten

Himmelbjergegnens 
Friluftsgård

Naturligvis

AQUA Sø- og Naturcenter

Naturskolen Kjællinghøl

Randers Naturcenter
Skovhuset

Høgdal

Gudenåen
 Naturcentre og naturskoler

       Naturcentre og naturskoler

0                                                           10 km

Museum 
Østjylland

Håndværksmuseet
Randers 
Kunstmuseum

Randers Regnskov

Gudenådalens 
Museum

Energimuseet

AQUA Akvarium & Dyrepark

Silkeborg Kulturhistoriske Museum
Papirmuseet Bikuben

Museum Jorn
Silkeborg Bunkermuseum

Kunstcentret
Silkeborg Bad

Museet på Gl. Rye Mølle

Øm Kloster Museum

Gårdmuseet Stjernholm

Uldum Mølle

Hjortsvang Museum

Horsens Museum

Viborg Museum

Moesgaard Museum
(Århus)

Museum Midtjylland
(Herning)

Skanderborg 
Museum

Vejle Museum

Gudenåen
 Bemandede formidlingscentre

       Arkæologisk ansvarligt museum

       Museumsgrænse

       National seværdighed

       Andre museer / attraktioner
0                                                           10 km

Silkeborg Museum i Silkeborg Hovedgård 

Energimuseet nord for Tange Sø

• Plancheudstillinger / tableauer / eksperi-
mentarier

• Udstillede genstande med formidling
• Levende formidling, personale

Der vil være tale om lokaliteter, der er indret-
tet til tidskrævende og dybere formidlings-
aktiviteter om specialiserede eller generelle 
emner. 

De statsanerkendte museer og naturskoler er 
eksempler på bemandede formidlingscentre.

Gudar – nær Gudenådalens Museum

Til højre: Ruinerne af Øm Kloster
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Det ubemandede formidlingscenter
- ubemandet museum, naturudstilling, 
madpakkerum med formidling etc. 

Formidlingen kan typisk omfatte:

• Udstillede genstande med formidling / 
tableauer 

• A1-højskilte eller plancheudstilling

De ubemandede formidlingscentre er typisk 
opsat ved lokaliteter, der er indrettet med 
henblik historiefortælling – her er typisk f.eks. 
også en P-plads, madpakkerum, toilet etc. 

Ferskvandsmuseet
Himmelbjerget

Vestbirk Vandkraftværk

Vædebro

Dørup Hestestald

Klostermølle

Ejer Bjerge

Gudenåens og Skjernåens Kilder

Uldum Kær

Vorup Enge

Gudenåen
 Ubemandede formidlingscentre

       National seværdighed

       Formidlingscenter
0                                                           10 km

Plancheudstilling under fugletårn i Uldum 
Kær

Ved det offentlig opholdsområde Vædebro 
er i dag en plancheudstilling med relation til 
Mossø. Eksisterende formidling retænkes 
gennem et GudenaaPartnerskab om 
Mossø med henblik på at bidrage til den 
samlede fortælling om Gudenåen under 
OplevGudenaa. 

Til højre: Vædebro og Alken Enge er i disse 
år genstand for af de mest spændende og 
omfattende arkæologiske udgravninger af 
international interesse. Det er oplagt løbende 
at udvide formidlingen med nyindhøstet 
viden fra udgravningerne, hvor resultaterne 
allerede nu tyder på, at der var en forholdsvis 
fast forankret samfundsstruktur i Danmark 
allerede omkring år 0.

Vestbirk Vandkraftværk

Der er gennemført et GudenaaPartner-
skab om scenarier for Vestbirk Vandkraft-
værks fremtid. I løbet af få år tages der 
endeligt stilling til, om elproduktionen kan 
fortsætte.

Som en opstart vil der ske en konvertering 
af den eksisterende formidling om kraft-
værket til en ny formidling med fokus på 
Gudenåen. 

Denne formidling hænger nært sammen 
med Horsens Kommunes blotlægning af 
den gamle jernbanebro, der førte Bryrup-
banen over Gudenådalen. Jernbanebroen 
blev tildækket med jord, da banen blev 

udvidet fra smalspor til almindelige spor i 
1930. 

Dette kunne lade sig gøre, fordi Vestbirk 
Vandkraftværk i mellemtiden var opført, og 
vandmængden i den oprindelige Gudenå 
var svundet ind. Kraftværk og jernbanebro 
er derfor to forskellige – men sammen-
hængende – indfaldsvinkler til den samme 
historie om kulturlandskabets og Gudenå-
ens forandringer gennem tiden.

Der etableres ultimo 2014 et nyt Gu-
denaaPartnerskab, som vil arbejde med 
adgang til Vestbirk Vandkraftværk og 
formidling af kraftværk og jernbanebro.

Horsens Kommune fritlægger jernbanebro
en, der førte Bryrupbanen over Gudenåen

Fra åbningen af udstillingspavillonen ved 
Vestbirk Vandkraftværk i 2001.

Forsiden af 
partnerskabets afrapportering

1

Overvejelser om Vestbirk Vandkraftværks fremtid

Juni 2014
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Formidlingslokalitet med faciliteter 
- opholdsområde med parkering, borde/
bænke, toilet, primitiv overnatning etc. 

Formidlingen kan typisk omfatte:

• A2-infostander(e) og/eller A1-højskilt(e)

Her opsættes natur- og kulturhistorisk for-
midling på informationstavler, og detaljer kan 
hentes fra OplevGudenaa/HistoriskAtlas via 
QR-koder. 

Der kan f.eks. være standardiseret infor-
mation om det topografiske opland og om 
vandføringen på lokaliteten – måske også 
oplysninger om det ”reelle” opland, hvis det 
adskiller sig fra det topografiske, og direkte 
henvisning til lokale målestationer, hvis de 
findes på lokaliteten.

 

Emborg Bro

Det offentlige opholdsområde ved Emborg 
Bro er indrettet af et grønt partnerskab i 
2010.

På alle formidlingslokaliteter med facilite-
ter kan man opholde sig lidt længere tid - 
evt. slå sig ned for en periode. Der bør fra 
disse lokaliteter fremover være henvisning 
til andre formidlingslokaliteter og beman-
dede og ubemandede formidlingscentre, 
hvor man kan bruge mere tid - evt. en vej-
visning via et kommende, sammenhæn-
gende GudenaaSti-forløb eller oplevelser 
på Vandvejen.

Tørring Teltplads

Aale Teltplads

Aastedbro Teltplads

Voervadsbro Teltplads

Mossøbrå

Emborg Bro

Skimminghøj Teltplads
Sønderege Strand

Knudhule Strand

Alling Vest Teltplads

De Små Fisk Teltplads
Indelukket

Gjern Bakker

Sminge Sø Rasteplads Sminge Teltplads

Kongensbro

Ans Søbred

Tangeværket

Bjerringbro Teltplads/Vandtrappen

Dannebrogs-
pladsen Langå Marina

Johannesberg

Fladbro

Tørvebryggen

Kjællinghøl, Teltplads

Gudenåen
 Formidlingslokaliteter med faciliteter

       Udvalgte formidlingslokaliteter
0                                                           10 km

Udeskolen på Sønderege Strand er indrettet 
af et grønt partnerskab i 2014. Der vil i 
forbindelse med undervisningsaktiviteter 
blive installeret målestationer, der måler 
vandkvalitet, sigtdybde, alger etc.

Nye toiletter om omklædning på Sønderege

Shelterplads ved Fladbro Fugletårne i Uldum Kær
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Formidlingspunkt 
- pæl med piktogram eller QR-kode

• Pæl alene med piktogram
• A3-infostander eller A2-infostander

Opsat ved lokalitet, evt. P-plads, bro eller lign. 

På alle lokaliteter med kontakt til Gudenåen 
kunne man på Gudenåniveau opstille en 
standardinfo som formidlingspunkt. Her kun-
ne fortælles om lokalitetens højde over havet, 
hvor meget vand løber forbi her i Gudenåens 

ensstemmelse mellem det, man ser 
i naturen og det, man ser på kortet 
(farvekoder, piktogrammer mm)

• GudenåKortet er ikke designet til slut-
brugeren af oplevelser, men som en 
bruttodatabase eller et planlægnings-
grundlag for projektledere og -delta-
gere i projekter, der udvikler rammer 
for oplevelser. GudenåKortet er dog 
tilgængeligt for alle via nettet og kan 
som indlejrede minimaps med ud-
valgte temaer på hjemmesider bruges 
til formidling.

• GudenåKortet er et ikke-kommercielt 
samarbejdsprojekt. GudenåKortet er 
gratis at bruge for alle og det består af 
grundkort og data, der er stillet gratis til 
rådighed.

Afsendere

GudenåKortet er udviklet i et samarbejde 
mellem Gudenåkomiteen, OplevGudenaa, 
VisitGudenaa og kommunernes GIS-af-
delinger med Skanderborgs GIS-afdeling 
som teknisk tovholder.

GudenåKortet forankres hos alle parter, 
ved at alle parter bidrager til udviklingen 
af GudenåKortet og bidrager til at sikre 
at dets indhold og brug stemmer overens 
med parternes formål og interesser.

GudenåKortet er under opbygning. Det 
hidtidige resultat kan ses her: http://kort.
skanderborg.dk/cbkort?profile=gudenaa_
kortet

 

GudenåKortet

Formålet med GudenåKortet er at give 
projektledere og -deltagere et værktøj til 
kortlægning og oplevelsesudvikling. Idéen 
opstod under udarbejdelsen af OplevGu-
denaa’s registrant over Gudenåen, hvor 
den papirbaserede version havde visse 
begrænsninger i forhold til en løbende 
ajourføring, efterhånden som projekter 
langs åen blev udført.

Derfor blev det besluttet sammen med 
Gudenåkommunerne at udvikle et digitalt 
kort, der trækker dynamisk på nationale 
og kommunale datasiloer og dermed 
samler alle tilgængelige Gudenårelaterede 
data om f.eks. stier, naturområder, attrak-
tioner, kulturhistorie, planmæssige forhold 
og adgangsforhold. 

Målsætninger for GudenåKortet er bl.a.: 

• Indhold i GudenåKortet skal være 
valide, officielle og senest opdaterede 
data, såsom planer, beskrivelser og 
faciliteter, fra kendte kilder

• GudenåKortet skal via sin forankring i 
en tværgående afsenderkreds og ved 
kvaliteten af sit målgruppeorienterede 
indhold have en blivende værdi, gerne 
i et omfang, så GudenåKortet kan 
tjene som et pilotprojekt for andre

• Data skal hentes dynamisk fra natio-
nale og kommunale dataejere. Guden-
åKortets afsendere må derfor motivere 
dataejere til forædling af data

• Så vidt GudenåKortets afsendere kan 
påvirke det, tilstræbes der en over-

Screendump af 
testversionen af 
GudenaaKortet

– digital formidling i praksis

Vestermølle er et natur- og kulturcenter 
beliggende ved Skanderborg Sø, som via 
Tånning Å og Mossø er koblet til Gu-
denåen. Vestermølle Møllelaug har haft et 
ønske om at udvikle et koncept med ture i 
landskabet med udgangspunkt fra Vester-
mølle. Undervejs på turene gøres stop ved 
spændende formidlingslokaliteter, som 
bidrager til at sætte Vestermølle ind i en 
sammenhæng til andre lokaliteter. Nordea-
fonden støttede møllelaugets tanker under 
forudsætning af, at projektet blev udført 
som et GudenaaPartnerskab.

Det bevirkede, at nye og eksisterende 
historier i landskabet skulle lægges på 
HistoriskAtlas. Skanderborg Museum fik 
som det stedlige kulturhistoriske museum 
rollen at validere historierne. Projektet blev 
inddelt i en første fase med nyformulere-
de, digitale historier i Vestermølles nær-
område og en anden fase, hvor historierne 
i høj grad også var mere Gudenånære.

Projektet fik den betydning, at samarbej-
det mellem en formidlingsinstitution og 
museet blev testet i praksis. Det betød 
igen, at HistoriskAtlas blev inddraget for 
at tilpasse teknik og praksis i forhold til 
casen. Endvidere viste det sig, at en del 
historier ”allerede var i luften” via andre 
formidlingsinstitutioner – på skilte eller 
i foldere. Casens anden fase handlede 
derfor i høj grad om at finde frem til ejer-
skabet bag de enkelte historier, ejerska-
bet bag pæle og andre placeringssteder 
i landskabet samt opnå tilladelser til at 
genbruge og evt. redigere historier og op-
sætningssteder knyttet til en tur gennem 
landskabet.

hovedløb, hvor langt er der til fjorden og til 
kilden. Punktformidlingen kunne også bestå 
af et simpelt oversigtskort, der går igen fra 
sted til sted, men med en markering af ”her er 
du nu” ved Gudenåen.

Alle broer over Gudenåen er gennem Guden-
aaPartnerskabet om Vandvejen foreslået skil-
tet med broens navn og afstanden fra kilden 
og til fjorden. Skiltningen skal henvende sig 
såvel til den sejlende som til de, der færdes i 
landskabet til fods, på cykel eller i bil. 
 

En forudsætning for, at et museum kan 
validere en historie og lægge den på Histori-
skAtlas er, at museet er medlem af Forenin-
gen HistoriskAtlas. Det vil maksimalt tage 
museets formidler 2 timer at udføre opgaven 
pr historie. Hvis initiativtageren til formidlin-
gen selv kan opnå medlemskab af foreningen 
HistoriskAtlas kan man dele arbejdet med 
indlæsning at tekst, billeder, podcasts etc., så 
museets rolle begrænses til som redaktør at 
uploade den endelige historie. Derved spares 
tid i museets regi. 

Uldum-pigen
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Dokumentformat 70x70 mm

Informationsflade 66x66 mm

QR-kode-flade 50x50 mm

Logo-felt 
Hjerte: 10,2x11,6 mm
HistAtlas: 11x11 mm
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aHistorie- tekst på skærmen

Foto

Video

Hjemmeside

Podcast

Fremstilling af QR-koder
F.eks: http://www.morovia.com/free-online-barco-
de-generator/qrcode-maker.php

En del af projektet ”Fra Vestermølle til Gudenå” kom til at handle om praktik og grafisk 
fremstilling af QRkoder. Sålænge QRkoder er i anvendelse anbefales det, at QRkoder i 
regi af OplevGudenaa eller tilknyttede projekter ser ud, som vejledningen her angiver.

GudenaaPartnerskabet ”fra Vestermølle til Gudenå” 

Nordkær Bro i Uldum Kær
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OplevGudenaa.dk indsamler information 
fra flere forskellige databaser og viser det 
hele på en enkelt hjemmeside via et digi-
talt kort. Hjemmesiden er opbygget som et 
mobilt website, så alle data også kan ses 
via smartphones. På den måde får publikum 
adgang til en lang række nyttige oplysninger 
om landskabet, når man planlægger sin tur 
hjemmefra eller allerede er ude i landskabet.
 
Projektet er udført over en årrække og er fra 
starten under arbejdstitlen UdiNaturen//Sø-
højlandet bl.a. støttet af Region Midtjylland, 
Regionalfondsmidler fra EU, landdistriksmid-
ler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrik-
ter og fra OplevSøhøjlandet. Projektet har 
fået driftsmidler fra Skanderborg og Horsens 
Kommuner.
 
Bag projektet stod i opstartsfasen OplevSø-
højlandet, som er et netværk mellem Natur-
styrelsen Søhøjlandet, Skanderborg, Horsens 
og Silkeborg Kommuner samt områdets turis-
me og formidlingsinstitutioner med fokus på 
natur- og kulturhistorisk formidling. UdiNatu-
ren//Søhøjlandet blev fra OplevSøhøjlandets 

side i 2012 overdraget til OplevGudenaa, 
hvor en videre udvikling af OplevGudenaa.dk 
er sket. 

Det er gennem Vestermøllecasen (se forrige 
side) blevet belyst, at det er vigtigt, at ejer-
skab til formidlingen i landskabet er eentydigt 
placeret, så det kan afklares, hvor formidlere 
kan sikre sig tilladelse til at opsætte f.eks. 
QR-koder på eksisterende pæle og info-
standere etc., så mængden af ”isenkram” i 
landskabet begrænses mest muligt. 

Datakilder

Grundideen med projektet er bl.a. at sikre, 
at ejere af data kan nøjes med at holde data 
ved lige et enkelt sted. Hvis man indlæser og 
senere opdaterer sine data på f.eks. Natur-
styrelsens udinaturen.dk, så vises de auto-
matisk på OplevGudenaa.dk, hvis dataene 
knytter sig til landskabet nær Gudenåen.
 
På samme måde vises turistdata fra visit-
danmark.dk og natur- og kulturhistorier fra 
historiskatlas.dk. Natur- og kulturhistorier er 

indlagt på historiskatlas.dk. En række histo-
rier langs Gudenåen er indlæst på Historisk-
Atlas af bl.a. AQUA, Skanderborg og Horsens 
Museer, som har udarbejdet eller valideret 
historierne.
 
Alle disse data vises på et baggrundskort, 
som Geodatastyrelsen har udarbejdet. Der 
arbejdes på, at data fra andre hjemmesider 
på sigt også kan vises automatisk på Oplev-
Gudenaa.dk.
 
OplevGudenaa.dk er således et eksempel på 
en samarbejdsprojekt mellem nationale og 
lokale aktører. Al baggrunds-IT er baseret på 
opensource-løsninger, som i dette tilfælde er 
sat op af firmaet Klean.

OplevGudenaa vil fremadrettet arbejde 
videre for, at kvaliteten af de indlæste data nu 
hæves samtidig med, at platformen OplevGu-
denaa.dk løbende forbedres ved inddragelse 
af samarbejdspartnere, der gerne vil ”genbru-
ge” løsningens grundlæggende opbygning, 
men måske har andre behov end OplevGu-
denaa.dk umiddelbart opfylder.

OplevGudenaa har besluttet, at HistoriskAtlas.dk er en af de nationale datasiloer, der hoster 
formidling, der vises på OplevGudenaa.dk.

Kulturhistorier 

Det lokale statsanerkendte kulturhistoriske 
museum kan naturligt stå som den overord-
nede ansvarlige ved udvælgelse og udarbej-
delse af historier med vægten på det kulturhi-
storiske indhold. Museerne har et geografisk 
veldefineret ansvarsområde, som samlet set 
er landsdækkende – se kort side 6.

Det er museerne, der bedst kan vurdere, 
hvordan historierne får sammenhæng med 
anden kulturhistorisk formidling etc. samt 
sikre den vinkling på historiefortællingen, som 
museet lokalt ønsker at lægge i formidlings-
arbejdet. 

Men museerne er ikke alene om at arbejde 
med kulturhistorisk formidling. En mængde 
lokalhistoriske arkiver, biblioteker, foreninger 
og ildsjæle arbejder med at formidle lokale 
fortællinger. Det er ambitionen, at denne 
formidlingsindsats også kan indgå i den sam-
lede Gudenåformidling.

Det er altså ikke nødvendigvis museerne selv, 
der står for at udarbejde formidlingen. Man 
kan uddelegere opgaven til ressourceperso-
ner på lokalhistoriske arkiver, biblioteker, støt-
teforeninger etc. Men museet kan via dialog 

og samarbejde få det overordnede ansvar for 
formidlingens faglige indhold. 

HistoriskAtlas er organiseret som en forening, 
der optager museer, biblioteker og arkiver 
som medlemmer fra hele Danmark. Det vil 
sige, at HistoriskAtlas er et brugerdrevent 
site, hvor den eneste direkte omkostning for 
formidlingsinstitutionerne er medlemskabet af 
foreningen. 

En af fordelene ved at benytte HistoriskAtlas 
er, at man her har stor erfaring med formid-
ling, og at indlæsning af historier, fotos m.v. 
er en stor genvej frem for selv at udvikle en 
særlig og omkostningstung platform til Gu-
denåen. 

OplevGudenaa anbefaler derfor, at kræfterne 
lægges i en fællesudvikling af HistoriskAtlas 
som den nationale platform for hosting af 
natur- og kulturhistorier. 
 
HistoriskAtlas består bl.a. af et website og til-
hørende applikationer. Man kan således finde 
og downlade historier hjemmefra compute-
ren, inden man tager på tur, eller man kan 
finde de nærmeste historier via smartphonen, 
når man er på turen. Da HistoriskAtlas ikke er 
geografisk begrænset, har man således ad-

Den mobile platform OplevGudenaa.dk

Data-udvælgelseData-siloer

VisitDanmark

Naturstyrelsen

Foreningen HistAt

HistoriskAtlas

Kortforsyningen.dk
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gang til historier overalt i Danmark. Man kan 
se historierne placeret på kort, og man kan 
skifte baggrundskortet til historiske kort m.v.

OplevGudenaa.dk henter sine historier fra 
HistoriskAtlas, hvis de er forsynet med et 
særligt ”Gudenå-tag”. På OplevGudenaa.dk 
kan man altså se de udvalgte historier, der 
har relevans for en samlet fortælling om Gu-
denåen. Det kunne være de kulturhistoriske 
museer, der i samarbejde med biblioteker, 
arkiver og ildsjæle besluttede, hvilke historier 
på HistoriskAtlas, der er Gudenåhistorier og 
derfor får adgang til OplevGudenaa.dk.

Naturhistorier

Naturhistorisk formidling er ikke på samme 
Det nationale netværk ”Skal vi gå samme 
mobile vej ud i naturen?” er etableret i 
2011 af OplevSøhøjlandet, og er gennem 
projektudviklingsperioden under ”UdiNa-
turen//Søhøjlandet” og OplevGudenaas 
fase 1 drevet af VisitSkanderborg, der har 
påtaget sig opgaven som facilitator.

Målet med netværket er at dele ideer, vi-
den og erfaringer mellem digitale projekter 
i et tillidsfyldt ”rum”, så man optimerer løs-
ningerne og sikrer succeserne – og bl.a. 
undgår at gentage hinandens fejl.

Der er afholdt 3-4 møder om året på skif-
tende steder. Det første af i alt 11 afholdte 
netværksmøder blev afviklet på Ry Høj-
skole, den 9. februar 2011. 

Som medlem optages igangværende eller 
planlagte projekter, og det er typisk den 
projektansvarlige, der deltager i netværks-
møderne. Leverandører af ydelser i rela-
tion til digital mobil formidling kan inviteres 
med som foredragsholdere eller gæster.

I 2014 har netværket haft omkring 50 
aktive projektmedlemmer, og på net-

måde som kulturhistorisk formidling knyttet 
geografisk til ansvarsområder, men udføres 
af statsanerkendte naturhistoriske museer, 
naturvejledere, ressourcepersoner i grønne 
organisationer, ansatte i kommunernes natur-
afdelinger etc. 

Derfor foreslås, at det overordnede ansvar for 
historier med vægten på det naturhistoriske 
indhold placeres hos det kommende for-
midlernetværk for Gudenåen. Da de kultur-
historiske museer også forvente at indgå i 
netværket vil det også være muligt at vægte 
historier, som rummer såvel naturhistoriske 
og kulturhistoriske aspekter.

HistoriskAtlas har som sit overordnede mål at 
formidle kulturhistorier. Men man har åbnet 

værksmøderne har der typisk deltaget 
25-30 projektfolk foruden oplægsholderne. 
Endvidere har netværket afholdt ekskur-
sioner til London og Amsterdam for bl.a. at 
besøge virksomheder, der er i front med 
digital formidling.

Rent teknologisk udvikles mobil formidling 
med meget stor hastighed, så hvad der er 
muligt i dag, var ikke muligt, da netværket 
blev dannet. Lige så snart en ny teknolo-
gisk landvinding er høstet, går udviklerne i 
gang med den næste. Det stiller store krav 
til indholdsdelen af formidlingen. 

Historierne er stort set de samme. Det er 
metoden og redskaberne til at få fat i hi-
storierne – og måden, historierne fortælles 
på – som ændrer sig. I netværket deles 
erfaringer og ideer, succeser og fiaskoer, 
og der lægges øre til leverandører og 
eksperter.

Netværket har fokus på dem, der skal 
bruge løsningerne. Der er ikke vigtigt at 
udvikle løsninger, som kun få har fornø-
jelse af og/eller kan finde ud af at bruge.

Netværket – Skal vi gå samme (mobile) vej ud i naturen

op for, at naturhistorier også vil kunne læg-
ges ind på sitet – evt. i et skjult lag, så de 
via ”Gudenå-tagget” kan vises på OplevGu-
denaa.dk.

Fælles for natur- og kulturhistorier

Der sættes altid en afsendersignatur på den 
enkelte historie. Signaturen er ved digital 
formidling samtidig et aktivt link til en e-mail-
adresse, så bemærkninger og kommentarer 
til historien samles op af forfatteren selv, som 
så evt. kan tilrette historien. 

På den måde kan historierne løbende få en 
justering på grundlag af direkte feed back 
fra brugerne til forfatteren uden at det dog er 
muligt at få vist bemærkninger på sitet og/
eller mobiltelefonen.

Hvordan sammensættes historierne 
redaktionelt og indholdsmæssigt?

Historierne opbygges som en tekstlig fortæl-
ling med 

• en beskrivende titel 
• kortfattet indledende introduktion, som 

kan stå alene 
• en uddybende brødtekst, der kan rumme 

hyperlinks til sideordnede historier og 
baggrundsviden på andre hjemmesider 
etc. 

Den tekstlige historie kan suppleres med 
podcasts/lydfiler eller videoklip. 

I tilknytning til indlæsning af podcast/lydfiler 
fra partnerskabet om StoRYturen på Historisk 
Atlas blev der udviklet en teknik, hvor lydfiler 
og videoklip hostes på Youtube, men vises og 
hentes på HistoriskAtlas/OplevGudenaa.dk. 

Det skal bemærkes, at en historie fremstillet 
som podcast/lydfil med henblik på at blive 
givet til publikum ”lige i øret”, ikke umiddelbart 
kan være den samme, som fremstilles tekst-
ligt. Der er stor forskel på skrift- og talesprog. 
Endvidere bør en podcast/lydfil aldrig vare 
mere end højest 2 minutter.

Der fokuseres på at fortælle ”Den gode histo-
rie” – hvorfor gjorde man det, man gjorde, lige 
her, hvor du står nu. Det er vigtigt, at formid-
lingen en stedsspecifik og forklarer stedets 
betydning i et sammenhængende Gudenå-
perspektiv. 

Vi skal formidle det, som man ser på, og gøre 
”usynlige” ting synlige. 

Mergelbane  stien

Himmelbjergegnens Friluftsgårdwww.friluftsgard.dk

FDF
Friluftscenter  Sletten

Himmel bjerget

Foldere
Der eksisterer idag en lang række foldere, 
der formidler lokaliteter eller natur- og kul-
turhistorier langs Gudenåen. Kun meget 
få af disse foldere har et specifikt sigte på 
Gudenå-formidling, men er snarere knyttet 
til enkeltlokaliteter, fredninger etc.

Det ville være hensigtsmæssigt, hvis frem-
stillingen af foldere fremover blev koordi-
neret, så folderne var indholdsmæssigt 
og layout-mæssigt ”i familie” og samlet 
udgjorde en god og solid formidlingsind-
sats for hele Gudenåen. Enkelte foldere 
kunne bære formidling af hele Gudenåen 
overordnet set, mens andre kunne forhol-

de sig til temaer af natur- og kulturhistorisk 
karakter og/eller målrettet delformidling i 
konkrete geografier.

Foldere har den store fordel, at de kan 
medtages på turen fremfor f.eks. kort-
borde. Endvidere kan man ved hjælp af 
foldere forberede sine oplevelser og foku-
sere på dét, som man er interesseret i. 

Kun i en vis udstrækning kan foldere er-
stattes af digital formidling – bl.a. fordi det 
ikke er alle, der har eller ønsker at have 
adgang til smartphones i fritiden, og fordi 
der ikke alle steder er mobil-signal.
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Afsendersignal – logo

På al formidling langs Gudenåen bør der 
være en klar afsender i form af et simpelt 
symbol, som viser publikum, at de ople-
ver en del af en helhed. Det kunne være 
”OplevGudenaa”-logoet – uanset, hvilken 
type formidling, man oplever:

• Folder
• Piktogrampæl
• Oversigtskort
• Infotavle
• Udstilling
• Ubemandet formidlingscenter

• Bemandet formidlingscenter
• Den levende fortælling / guidede ture
• Digital information

OplevGudenaa er et offentligt projekt med en 
lang række af aktører. Det vil sjældent gavne 
formidlingsindsatsen og overskueligheden, at 
alle aktørers og bidragyderes logoer medta-
ges på formidlingsmaterialet. 

Derfor er forslaget om at anvende OplevGu-
denaa’s logo også en invitation til at deltage 
i den fælles formidlingsindsats. Når Oplev-
Gudenaa projektet på et tidspunkt afsluttes, 
kan logoet videreføres af andre instanser, der 
forsætter arbejdet med at udføre formidling i 
et Gudenå-perspektiv.

Korteksempel: Brosamarbejdets broer er vist med tal.

Samme kortudsnit som til venstre med et formidlingslag vedr. Himmelbjergruten.

Overordnede principper for sammenhængende formidling

0                                        500 meter

Signaturer
Byområde, city/town 

Bygninger, buildings

Skov, forest

Eng/mose, wetland

Sø, lake

Vandløb, river/stream

Jernbane, railway

Større vej, road

Markvej/skovvej, gravel road

Sti, path

Attraktion/museum, sight/museum

Banegård, train station

Turistbureau, tourist office

 Parkeringsplads, parking

Havn for turistbåd, tourist boat

Vandrehjem, youth hostel

Campingplads, camping

Teltplads, primitive campsite

Shelterplads, shelter

Fugletårn, bird-observation tower

Toilet, toilet

Rasteplads med toilet, picnic area with toilet

Landgangssted uden toilet, landing point without toilet

Overbæring, transfer place

Rute for overbæring, route for transfer

Sluse (gebyr), lock (fee)

Sejlads forbudt, sailing forbidden

Sejladsrute, sailing route

Isætningssted for kanoer og 
kajakker, landing site for 
canoes and kayaks

Ophalingsplads, 
hauling place

Eksempel på signaturforklaring, hvor Naturstyrelsens piktogramlinie er anvendt og med over
sættelser til engelsk. Fra Gudenåkomitéens folder om kano og kajaksejladsen på Gudenåen.
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Nordvendte kort

Kort, der opsættes på skiltestandere el-
ler som højskilte, skal altid nordvendes, 
så betragteren har verdenshjørnerne 
placeret i forhold til kroppen på samme 
måde som på kortet. 

Derved vil det være muligt at planlæg-
ge den videre færd ad f.eks. en af-
mærket rute, idet man umiddelbart skal 
følge samme retning som på kortet i 
forhold til ”her står du” markeringen på 
kortet. 

Det betyder, at man nøje skal overveje, 
hvor skiltestanderen står bedst i forhold 
til en nordvendt placering, hvilket ikke 
altid er det samme, som den umiddel-
bart mest logiske placering af skiltet, 
hvis man kunne vælge frit. 

Skilte, der ikke rummer kortinformatio-
ner kan selvfølgelig stilles frit i forhold 
til verdenshjørnerne.

Data til fremstilling af grundkort

En meget stor del af Geodatastyrelsens 
grunddata – geodata – har som geografiske 
grunddata fra januar 2013 kunnet anvendes 
af alle til både kommercielle og ikke-kom-
mercielle formål uden betaling. Det gælder 
landkortdata, matrikelkort og Danmarks 
Højdemodel.

Fra Geodatastyrelsens hjemmeside kortfor-
syningen.dk kan man downloade de senest 
opdaterede datasæt og viderebearbejde 
disse til grundkort, hvor man kan tilføje lagvis 
af informationer – ruter, piktogrammer for 
faciliteter, formidlingspunkter etc. Det kræver 
særlige programmer at kunne håndtere vek-
torbaserede datasæt til digitale og printbare 
kort – f.eks. Adobes Illustrator i kombination 
med Avenzas MAPublisher.

Da anvendelsen af MAPublisher betyder, at 
kort kan forblive georefererede (det vil sige, 
at alle data er forsynet med koordinater), 
kan man eksportere data til brug for f.eks. 
gps’ere. På den måde kan man meget præ-
cist optegne f.eks. en vandre- eller cykeltur 
på kortet og eksportere tracket til brug på 
publikums gps. Eller man kan koordinere 
et pdf-kort, så man ved brug af kortet på 
smartphones kan få vist sin aktuelle position 
på kortet og på den måde tilretteægge sin 
tur og nå frem til de ønskede lokaliteter via 
kortets veje og stier.

Det anbefales, at formidlere fremover frem-
stiller ensartede kort til formidlingsbrug, og at 
man i digital formidling ligeledes henter sine 
grundkort gennem kortforsyningen. På den 

Signatur
Grøn piktogrambund
Blå piktogrambund
Skov
Eng, mose, vådområde
Hede, lyng
Byområde
Huse, bygninger
Sø, hav, vandløb
Større veje
Røde ruteafmærkninger
Gule ruteafmærkninger
Jernbane- og vejbaggrunde
Skel og veje i matriklen
Højdekurver
Land, baggrundsfarve

CMYK-kode
0 - 75 - 100 - 0
100 - 50 - 0 - 0
50 - 0 - 60 - 0
20 - 0 - 20 - 0
10 - 25 - 10 - 0
0 - 0 - 0 - 25
0 - 0 - 0 - 70
35 - 3 - 0 - 0
10 - 40 - 50 - 0
15 - 100 - 100 - 0
60 - 90 - 0 - 0
64 - 55 - 51 - 27
75 - 68 - 0 - 0
13 - 59 - 81 - 3
5 - 5 - 15 - 0

måde vil publikum kunne vænne sig til ensar-
tede grundkort uanset, hvor man befinder sig 
ved Gudenåen.

Valg af farveblandinger til fremstilling af 
kort m.v. anbefales at tage udgangspunkt i 
Naturstyrelsens skiltehåndbog, så f.eks. den 
grønne skovfarve er ens fra skilt til skilt – 
uanset, hvem der har fremstillet grundkortet 
rent grafisk. Ovenstående supplerer 
skiltehåndbogens forslag til farveblandinger 
med en række yderligere grundfarver,

Korteksempler fra det grønne GudenaaPartnerskab om Vestbirk Vandkraftværk
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Piktogrammer

Naturstyrelsens piktogramlinie er stillet frit til 
rådighed, og kan downloades fra Naturstyrel-
sen.dk. Piktogramlinien er dog ikke udtøm-
mende, og bl.a. i samarbejdet om OplevSø-
højlandet og OplevGudenaa er der fremstillet 
en række piktogrammer, som gerne stilles til 
rådighed for Naturstyrelsen og dermed videre 
for kommuner, foreninger og projekter landet 
over. 

Naturstyrelsens designlinie er skabt til anven-
delse i naturen i skala 1:1, mens den nu også 
skal tilpasses de digitale medier. En række 

nyttige piktogrammer kan supplere Natursty-
relsens piktogramlinie, når man f.eks. gerne 
vil vise mere kommercielle data (hoteller, 
restauranter, indkøbsmuligheder, turistbåde 
etc.) eller andre datatyper, som normalt ikke 
findes på de statsejede skov- og naturarealer 
(kirker, stationer etc.). I OplevGudenaa arbej-
des videre med at supplere piktogramlinien.

Det anbefales, at man altid benytter de 
samme piktogrammer på digitale og trykte 
medier samt på skilte, der opsættes ude i 
landskabet.

Brug af signalfarver

I bl.a. Uldum Kær i Hedensted Kom-
mune og i Søhøjlandet i Horsens, 
Skanderborg og Silkeborg Kommuner 
samt ved Vejerslev Skov i Favrskov 
Kommune har man anvendt Natursty-
relsens skiltekoncept i signalfarver. 
Det gælder således også de Gudenaa-
Partnerskaber, der er startet op i de 
nævnte kommuner.

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 prak-
sis kan det have betydning for private 
lodsejeres interesse i at medvirke til 
at skabe adgang, at man kan fortælle 
publikum om adgangsregler gennem 
pælefarver.

Det anbefales generelt, at dette princip 
bringes i anvendelse i alle kommu-
nerne langs Gudenåen, så publikum 
mødes af et ensartet skiltekoncept. Det 
vil indebære, at al ny formidling etable-
res i dette koncept, og at eksisterende 
formidling på sigt konverteres i forbin-
delse med renovering/udskiftning.

Signalfarverne anvendes på rute- og 
piktogrampæle, vejvisere, skiltestati-
ver og bomme. Private lodsejere, der 
f.eks. vælger en sort eller rød farve på 
tilsvarende ”isenkram” i private skove 
får et formidlingsmæssigt problem, 
da publikum opfatter disse farver som 
signalfarver for offentlige arealer og 
dermed tager fejl af adgangsreglerne, 
der er lempeligere på offentlige arealer 
end på private arealer.

Eksempler på piktogrammer, der har udgangspunkt  i Naturstyrelsens piktogramlinie 

Himmelbjerget 0,3

Tårnet 0,6

Affalds-
beholder

Badestrand Blå Flag Blå Flag
Strand

Blå Flag
Havn

Grill- eller 
bålhytte

Bålplads Café Camping 
forbudt

Campingplads Cykelrute Cykeltur

Drikkevand Fiskemulighed Betalings-
fiskeri

Fiskeri forbudt Skov-fitness Fri overnatning Fuglelokalitet Fuglereservat Vandrerute Fortidsminde Handicap-
venlig sti

Fiskesø

Handicap toilet Hastigheds-
begrænsning

Hastigheds-
begrænsning

Hastigheds-
begrænsning

Hastigheds-
begrænsning

Hastigheds-
begrænsning

Hotel Hundeskov Hundeskov, 
undertekst

Indkøbs-
mulighed

Informations-
center

Kajaksejlads

Kano- og 
kajaksejlads

Forbud mod 
kano- og 

kajaksejlads

Kano- og 
kajak-isætning

Kano- og 
kajak-isætning
fra bil til vand

Kano- og 
kajak ophaling

Kano- og 
kajak-

overbæring

Kano- og 
kajaksluse

Kano- og 
kajak-teltplads

Kano- og 
kajaktur

Kano-udlejer Kiosk Kirke

Kano- og 
kajak landgang

Løberute Madpakkehus Margueritrute Isætning, 
motorbåde

Motorbåds-
sejlads forbudt

Maountain-
bike-rute

Kano- og 
kajak-teltplads

National 
seværdighed

Naturudstilling Omklædning Parkerings-
plads

Handicap 
parkering

Rasteplads Restaurant, 
spisested

Riderute Ridetur Sejlbåde tilladt Sejlbåde 
forbudt

Seværdighed Shelter Skov-fitness Natur-
legeplads

Solbåd,
solfærge

Spor i 
landskabet

Teltplads Station Toilet Toilet, dame- Toilet, herre- Trampesti Turistbureau Turistbåd Turistkontor Udsigtspunkt Udsigtstårn, 
fugletårn

Vandrehjem Vandrerute Vandretur Vandski
tilladt

Vandski 
forbudt

Windsurfing
tilladt

Windsurfing
forbudt
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Skilteflader

Vejvisning, skiltning af broer m.v.

Det foreslås, at den generelle skiltning 
foregår som grønne metalskilte med hvide 
bogstaver i skrifttypen Optima efter Natur-
styrelsens model for vejvisningsskilte – dog 
tilpasset den enkelte opgave.

Skiltene fremstilles som skilteplot i hvid el-
ler farvet plastfolie overført til grønlakerede 
metalskilte. 

For at forlænge levetiden og gøre det vanske-
ligt at fjerne plastfolien anbefales det at lade 
skiltene lakere med transparent billak efter 
monteringen. Lakken gør det også vanskeli-
gere for alger at sætte sig på skiltefladerne.

Eksempler på 
A2kortbord og 
A3infotavler fra ny 
Gudenåformidling 
ved Vejerslev Skov

Informationsflade
totalareal 99 x 74 cm
synligt 99 x 70 cm

10 x 4,5 cm

10 x 4,5 cm

Fals 2 cm

Fals 2 x 2 cm

4 cm
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A2

 Front

A4
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Himmelbjergruten

A

Skovfitness

Gul løberute

3-fløjet højskilt på Knudhule Strand
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Eptatur audae ius. Em adictotatur, 
unt ommo consequo omni culla alit 
as elisitatur, si asperate poribus ut 
ut unt.

Ucia con con et et endist 
et eos quibus solorep eriassimusda 
vendebiti con re vid utatum ven-
dam resseque a et rerum, totat hili-
quam evenimus accuptatia que site 
porest laut faccabo remolor iores-
tota voloreped moloris ius conem 
et aut adi autatemporum explac-
cus molorem et lacerferi cuptaque 
quibusdam quas esed maiostruptus 
aut quasimo luptum facea consed 
ulpa adit, omnihil intiat.

Cum que ditate quidignatio con-
seque quia duntis etur, vitiis natur? 
Qui con corpos et eum ipsunto odit 
ut quiae sam, sin non es doluptae. 
Aximi, quasper natenti ossitia mus-
tem et restem faccumet optatibus 
est pariasitas sus ut porrum alitatis 
moluptam et lit qui voluptatem 
everum fugit liquatem repelle nites-
to bea dolupis ut eos parum, sam 
voloreSum harunt restis dicone. 
ut quiae sam, sin non es doluptae. 
Aximi, quasper natenti ossiti

Prepro venimi tem animillaut 
dolo beriat que dest, consectas 
porro optaspid et volores equatque 
repudiam, consequam, te et imax-
imu sciaecusa nos adigent ommolor 
epudam, id ma soluptia nis in etus a 
senimin uscipienis sinctur?
Ugia nat omnimus ma porepratur 
magni doluptae dendania cuptam 
la comni aut eatur, optaquos eo-
same ilibus re prat.

Cullab ipid mi, ut in ex et aped 
modiciet quam quos aut et om-
molum faciunt la quibusdae. Tam, 
quiditae volupic tem dolo etur?
Qui diat iliquide nonsequis et exera 
veniandem dolo deliqui ipsam volor 
acerferum cusaepe llorite scienescid 
magnis molorentem eatateniet ut 
explitatem sam volo consed eum 
res eatenderem intem estempore 
sum velibustis arum et pores dolor 
repudior as dolor rerumqui dolup-
tat omnihitibus.

Hendis esti occum qui officium 
id magnitiorio mossunti digendi 
tem et ex et oditin consequis aut 
ommoluptas ex expe dolorio. Am 
imo duntis quiae dolorestis dolupta 

tibusaerest, quia siniet exerupti-
bus essin nonsequam fugit debis 
rernam etur? Ehenis utent qui dolo-
rem lique venet eatem eos aborro-
vitiis dolorep.

Ber chiciunt to eature vel 
ius ex et modistius es conet quosantur atur 
a quam faccum ipita por sitas que nimus 
mod ut lati omnia ius secti nis dolendae 
nullatquia ipic tes alic temoluptat aribus et 
que et et peremquatet accus est, as ius, to 
experrum voluptatur modipis expelest ea-
tions ectaquatem que seque ma. hario ex et 

vollibus nus exerovit laut rem. Namusdaepel 
esti rest officimus evelibu sdaecerum ipsa 
qui doloreribea doluptatur, nonsedi deles 
de ipic te et veruptat fugias atemolest ut 
od que nos ma dollacium exeriatiis ium ra 
comnima gnimet min porempo que nimus 
mod ut lati omnia ius secti nis dolendae nul-
latquia ipic tes alic temoluptat aribus et que 
et et peremquatet accus est, as ius, to exper-
rum voluptatur modipis expelest eations 
ectaquatem 

Stier langs Gudenåen Am liqui quam sam ime volupta quibusc ienditae 
earcipsam et ut fuga. Quiatem pelendeliti 
alitiamus pratur, culpNem quo ipsapereius ilis et 
landias simporum re vera dolest ad quunt.

83,5 mm 83,5 mm 83,5 mm 83,5 mm28 mm 28 mm

28 mm

27 mm

30 mm

215 mm

10 mm 10 mm 10 mm

Brødtekst

Mindst 16 pkt  med 
20 pkt linieafstand

Overskrift

Ca 65 pkt  

Engelsk resume

Mindst 13 pkt  med 
15 pkt linieafstand

Billedtekst

Mindst 11 pkt  med 
14 pkt linieafstand

Skilterammen dækker
ca. 1 cm af skiltet 
hele vejen rundt

Baggrundsfarven laves 5 mm 
større end skiltet 
af hensyn til beskæring

Der bør udarbejdes paragdigmaer for opsætning af skilteflader – her et eksempel på A3-skilteflade 
nederst og højskilt til højre. Skitser og illustrationer: Theis Andersen

Engelsk resume
Mindst 16 pkt  med 
20 pkt linieafstand

Livet i Åen
Fugit de quis expeliquam accabor 
soloriatet evelist, simet qui od quissu-
ment autes re nihicab ipid eum quati-
bus, excepta nat.
Equisim hil int. Vendis ped quia nien-
dio nserehent aut volorem cusapicae 
nimil imolorit officat endaes aciatia 
ssunt.

Elessequam accum assimus volup-
tae paribusam sit, quia simus et que 
doluptatus que vit, voluptaquate po-
rerion eruptat aditem enti a qui com-
moluptus aut dolorum ut aperitas mo 
molest lauteceate voloreiunt quam 
consequas endae. Am antibus 

est et vit, eos dioreprae. Ant, qua-
musto bernatus corerum fugit eum 
sus et inullabor aliquae scilici usanit 
ulles unt hil earum santius dandel 
magnitatur?

Nam inventius, te autes 
molupta esequam quodit dendips-
usam, cus dundaepudio. Ut facepta 
qui unt, quis explab ipsundebis mag-
nis doloriatus eaqui quae quas aut 
maximol uptati quas que quis sit et 
rae earchil eos dolo bea el imuscitate 
voluptatem is erchit apitibus.
Moluptam, sit et lam sum et omnis 
maximaximi, quos dolum, omniet la-
borer feratus aut voluptatem quidust 
iorerrorum dolent.

Engelsk sammendrag

sam dolorpos nis ius eos paribus as paribea ruptate 
dis acerum ist, solorenit autat.

Ehendignis eum volupit landitio. Et volorrum nonem 
et fuga. Es aut lab ilisquibus ut omnihil endus ever-
feruptas ut eum quis exceatio omnimaion ressum 
si officatia quaerum voluptatem faccabo. Et millum 
acid maximus dolorit vero qui dunt mo moluptatus 
sandisi sin nam, suntia et explaborro doluptatur? Qui 
cuptae. 

Aximintis quiam 
nihillates veressim quis con neces maximus ante 
nem dollam re derunti onseditias dolorrunt pla volo-
rescim ipsunda vent eos re nus, aped ut ea enietum 
volut vellaudam fugit pa volupta sin consequ idebis 
imped quissit ationsequat aut et atium, teneturerro 
quatat pore, et, coresed maxim asinus ullant, omniet 
ma volorpo rporia nis nissunt inia volorrupta dendus 
doluptam reium fuga. Occus ilis et ut alic tectibus 
acienit atiurerumeni to eosanto consedit es delec-
epel int.
Ipsam es dolupta quassuntium quiaerum lignam, 
nossi aligni offici aut essimus aut evel estio vent 
quosamusant.

Vipstjert 
Motacilla alba

Fiskehejre 
Ardea cinerea

Knopsvane 
Cygnus olor

Gråand 
Anas platyrhynchos

Almindelig 
flodguldsmed
Gomphus vulgatissimus

Gedde 
Esox lucius

Brasen 
Abramis brama

Aborre 
Perca fluviatilis

3-pigget hundestejle 
Gasterosteus aculeatus

Skalle 
Rutilus rutilus

Blishøne 
Fulica atra

Overskrift
Ca 175 pkt  

Skilterammen dækker
ca. 2 cm af skiltet 
i begge sider

Brødtekst
Mindst 22 pkt  med 
28 pkt linieafstand

Baggrundsfarven 
laves ca 20 mm 
større end skiltet 
af hensyn til 
beskæring

90 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 90 mm
20 mm 20mm 20 mm

50 mm

75 mm

70 mm

795 mm

Højskilt 99x74 cmSkilteflader

Informationsmængden afgør, om der er be-
hov for små skilteflade (ét-benet A3 skiltebord 
med formidlingsflade på 30x42 cm) eller lidt 
større skilteflader (to-benet A2 skiltebord med 
formidlingsflade på 60x42 cm).

Det anbefales at vælge en gennemgående 
skrifttype til brødtekster – f.eks. Optima eller 
Myriad Pro i minimum 16 punkt. Oversatte 
resumeer kan bringes i lidt mindre skriftstør-
relse, men ikke under 13 punkt. Overskrifter 
og mellemoverskrifter varierer i størrelse efter 
tekstindhold.

Generelt bør helt hvide baggrunde undgås 
på skilte, der opsættes i det fri. Det kan give 
ærgerlige refleksioner fra solen på afstand 
og gøre det svært at læse på skiltefladerne, 
hvis baggrunden blænder. Derfor anbefales 
baggrunde at være gullige og efter Natursty-
relsens skiltehåndbog i CMYK-blandingen 
5/5/15/0. Dog skal man være opmærksom 
på, at f.eks. dyre- og plantetegninger opfat-
tes bedst på hvid baggrund, hvis intentionen 
fra illustratorens side er, at sarte farvenuan-
cer skal fremtræde så korrekt gengivet som 
muligt.

Det anbefales at vælge en gennemgående 
skrifttype til brødtekster – f.eks. Optima eller 
Myriad Pro i minimum 20 punkt. Oversatte 
resumeer kan bringes i lidt mindre skriftstør-
relse, men ikke under 16 punkt. Overskrifter 
og mellemoverskrifter varierer i størrelse efter 
tekstindhold.

Informationsflade
totalareal 99 x 74 cm
synligt 99 x 70 cm

10 x 4,5 cm

10 x 4,5 cm

Fals 2 cm

Fals 2 x 2 cm

4 cm
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Den levende fortælling

Flere steder langs Gudenåen kan man i 
dag købe guidede ture. Det kan være ture 
via forskellige naturvejlederordninger eller 
gennem turistbureauer.

Den levende Gudenåformidling skal i høj-
sædet og konceptualiseres – og sættes i 
system som produkt – evt. som pakkemu-
ligheder, hvor man kan kombinere en tur 
langs Gudenåen med møder med forskel-
lige lokale historiefortællere.

I 2004 støttede Arbejdsmarkedets Ferie-
fond projektet Den Gode Historie, som 
blev gennemført af Destination 21 med 
Toppen af Danmark, Odsherred, Møn og 
Søhøjlandet som deltagere. Formålet var 
bl.a. at udvikle begrebet gode historier og 
opstille kriterier for et bæredygtigt turist-
produkt. Der var koncensus om, at Den 
Gode Historie foregår i kulturlandskabet, 
og tager afsæt i områdets livsvilkår gen-
nem tiden. 

Der bør under OplevGudenaa tages 
initiativ til at samle en korps af historiefor-
tællere langs Gudenåen, så den levende 
fortælling bliver et særligt Gudenåprodukt 
og -kendetegn omhandlende Gudenåen. 

Tanken er ellerede indarbejdet i flere 
GudenaaPartnerskaber, hvor der søges 

Oversættelser

Formidlingen udføres helt overordnet til pub-
likum i landskabet. Derfor skal formidlingen 
være sammenhængende, valid og klar. 

Nogle myndigheder har valgt kun at lave 
formidling på dansk. Det kunne være mere 
imødekommende overfor f.eks. udenlandske 
gæster og indvandrere, hvis formidling altid er 
på dansk og som minimum med resuméer på 
engelsk.

I Søhøjlandet var det tidligere et ønske fra 
turismeorganisationerne, at man lavede re-
suméer på både engelsk, tysk og hollandsk, 
og at også signaturforklaringer på kort blev 
oversat til disse tre sprog. I erkendelse af, at 
flere og flere kan læse og forstå engelsk, og 
at det er omkostningsfyldt og pladskrævende 
at skilte med mange sprogversioner, så er 
ønsket i dag, at engelsk og tysk som mini-
mum optræder i informationsmateriale i form 

=

Plancheudstillinger

Plancheudstillinger foreslås at bygge på de 
samme principper, der anvendt i udstillin-
gerne på Klostermølle, i Dørup Hestestald og 
på Vædebro samt under fugletårnet i Uldum 
Kær. Her adskiller signalfarver de enkelte 
afsnit i udstillingerne. Planchestørrelserne 
afhænger af størrelsen på vægflader etc., 
men der tages grundlæggende udgangspunkt 
i en standardstørrelse på 65x100 cm – dog 
tilpasset vægflader, rumhøjder etc.

Dørup Hestestald Klostermølle

Kultur

Gårdene i landsbyen Alken hørte sandsynligvis til det gods, 

som Øm Kloster fik tildelt fra klostrets grundlæggelse. Øm 

Kloster blev grundlagt i 1172, men inden da havde munkene 

forsøgt at etablere sig andre steder i Søhøjlandet. Præcist 

hvornår gårdene i Alken blev klostergods vides ikke, men 

byen nævnes på skrift første gang i 1490, da Alken og Illerup 

udlægges som et birk under Øm Kloster. Et birk var en min-

dre retskreds, hvor klostrets abbed fik status som dommer. 

På dette tidspunkt var der en kirke i Illerup, og Alken hørte til 

Illerup Sogn.
Ved reformationen i 1536 inddrog kongen klostergodset. Efter 

reformationen blev Øm Klosters gods udlagt som kongeligt 

len, og der blev i 1554 udarbejdet fortegnelser over det gods, 

som kongen ejede. Heri kan man læse, at der i Alken lå en enkelt stor gård, 

Alckengaartt, med to fæstebønder, Søren Christensen og Jost 

Andersen. De betalte afgifter til kongen for at drive gården. 

Afgifterne bestod af en del af gårdens produktion af korn, 

smør og svin. En del af kornet gik til degnen ved Dover Kirke 

efter Illerup Kirkes nedlæggelse nogle år tidligere. Desuden 

betalte man jægergæsteri, som var en pligt til at give kongens 

og hans følges heste foder og opstaldning. Kongen udlagde 

bl.a. Søhøjlandet som jagtdistrikt under betegnelsen Den 

Skanderborgske Vildtbane.Alckengaartt  blev ca. 1667 delt mellem to par brødre, der var 

sønner efter de to tidligere fæstebønder i Alken. Det var den-

gang almindeligt, at en kongelig fæstegård gik i arv fra far til 

søn. Det er sandsynligt, at gården blev opført på ny, men som 

to tvillingegårde – det vil sige to gårde, der var sammenbyg-

gede og indrettede til to fæstebønder hver.  

Sidst i 1600-tallet udlagde kongen Søhøjlandet som Det Skan-

derborgske Rytterdistrikt. Bøndernes afgifter gik til vedligehol-

delsen af den danske rytterhær. Undertiden havde bønderne 

ryttere boende på gårdene eller fæstebonden havde selv 

direkte tilknytning til rytterhæren. I 1693 havde trompeter Jo-

kum Frederik Dencher en af de fire fæstekontrakter i Alken.

Selveje og udskiftning
Ved Rytterauktionen i 1767 blev gårdene i Alken købt af fæ-

stebønderne. Alle fire gårde var lige store i bonitet – 4 tdr. 

hartkorn, 4 skæpper, 2 fjerdingkar og 2 album. Dertil kom en 

smule skov.
I hele fæstetiden havde Alkens bønder drevet jorden i fælles-

skab. Landsbyens jord var overordnet inddelt i tre marker, og 

hver mark var inddelt i lange, smalle agre. I alt var der i 1683 

462 agre, som var fordelt mellem de fire gårde. Hver gård 

havde således jordstrimler liggende mellem de øvrige gårdes, 

hvilket betød, at markarbejde på agrene udførtes samtidigt og 

i fællesskab.
De nye gårdejere ophævede den fælles driftsform i 1784, da 

de lod landinspektør Bruhn fordele jorden mellem gårdene 

og  gennemførte udskiftningen. Hver gård fik få, store sam-

menhængende lodder, og jordfordelingen blev gennemført, 

så hver gård lå på egen jord. De 4 gårde hed: Gammelgård, 

Alkengård, Alken Vestergård og Alken Østergård.

I 1912 blev Alken Østergård og Gammelgård sammenlagt, og 

i 1917-18 blev Gammelgårds bindingsværksbygninger revet 

ned. Alken bestod fra da af 3 gårde. Fra 1984 har Alken Øster-

gård og Alkengård været i driftsfællesskab.

Landsbyen Alken

Kultur

Udsnit af Originalkort nr. 1, 1817 (opmålt 1784)

Generalstabens Målebordsblad, 1872

2010
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Frederik 2. besluttede i 1561 at modernisere den gamle middelalderborg 

Skanderborg. Slottet stod færdigt i 1570’erne og 

blev administrativt centrum for kongens ejendomme i Søhøjlandet. 
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Gravhøjen, Sortehøj, ved Alken fortæller om fortidens bønder.

The farms in the village of Alken belonged to the estate 

which Øm Monastery was given when the monastery was 

established in 1172. Following the Reformation, the estate of 

Øm Monastery was laid out as a royal entailed estate, and in 

1554, records were made of the estate, which was owned 

by the King. Alken used to be the home of a large farm, Al-

ckengaartt, which had two tenant farmers. In approx. 1667, 

Alckengaartt  was divided between two sets of brothers. It is 

likely that the farm was built once again, yet this time as two 

twin farms, i.e. two farms that were built together and laid 

out for two tenant farmers each. In 1767, the farms in Alken 

were bought by the tenant farmers as private property. The 

four farms were called Gammelgård, Alkengård, Vestergård 

and Østergård. Østergård and Gammelgård were combined 

in 1912, while Gammelgård was demolished. 

Gammelgård

Alkengård

Vestergård Østergård

Alkengård

Vestergård Østergård

Die Höfe des Dorfes Alken gehörten zu dem Gut, das dem 

Øm Kloster bei dessen Gründung im Jahre 1172 überge-

ben wurde. Nach der Reformation wurde das Gut des Øm 

Kloster als königliches Lehen bestimmt, und 1554 wurden 

Verzeichnisse des zum Besitz des Königs gehörenden Gu-

tes erstellt. In Alken gab es damals einen großen Hof, den 

Alckengaartt, mit zwei Zinsbauern. 

Der Alckengaartt  wurde um das Jahr 1667 zwischen zwei 

Brüderpaaren geteilt. Es ist wahrscheinlich, dass der Hof 

neu gebaut wurde, aber jetzt als zwei Zwillingshöfe – d.h. 

als zwei Höfe, die zusammengebaut und jeweils für zwei 

Zinsbauern eingerichtet waren. 1767 wurden die Alkener 

Höfe von den Zinsbauern zum Eigenbesitz gekauft. Die vier 

Höfe hießen Gammelgård, Alkengård, Vestergård und Øs-

tergård. 1912 wurden der Østergård und der Gammelgård 

Landsbyen Alken som fæstegods

Jokum Frederik Dencher, Alken – Trompeter – en halv 

Ryttergaard i Alken Sal. Søren Ofwersen sidst paabo-

ede og fradøde, og enken ingen Børn selv har, tilmed 

for Alderdom og skrøbeligheds skyld samt befindende 

slette Tilstand ikke længere kan betroes, og som Kornet 

i Laden er ganske udtærsket, og intet paa Loftet findes 

til Rytterens forplejning og underholdning, tilmed efter 

enkens egen Bekendelse, er en del af bemeldte halwe 

Gaards Rugjord af en anden besaaet, og Trompeteren 

strax gaar ind paa at sware Udgifter, bewilget uden 

fæste, imod han reparerer og sætter i stand …. 

20. Februar 1693.Uddrag af Skanderborg Ryttergods fæstebreve 

1686-1767 Kilde: Kurt Kermit Nielsen

zusammengeschlossen, und der Gammelgård wurde einge-

rissen.

0            100 m

0            100 m

0            100 m

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. 

Tørv
Tilgroning skaber tørvUldum Kær ligger i et ca. 15 km2 stort landskabs-

bassin i Gudenådalen 50-55 meter over havet. 

Bassinet har tidligere været opfyldt af en sø, som ved 

tilgroning til mose og kær har dannet metertykke lag 

af tørv. 

Tørv er ophobede, døde planterester, der kun er 

delvis nedbrudt pga. iltfattige forhold. Et højt indhold 

af kulstof i tørven gør den velegnet til brændsel. 

Tørv har derfor fra ældre jernalder og frem til midten af 

1900-tallet været en vigtig energikilde i Danmark. 

Skæretørv
”Først fjernede man det øverste lag af græs og 

blade, så skar man lodret ned nogle store klyner 

tørvejord, der blev lagt på en sidefjæl fra vognen, 

og med hesten spændt for, gik det op på marken 

ved siden af, her blev de lagt ud med passende 

mellemrum og derefter skåret i skiver med en 

lang kniv”
Æltetørv

”Fra tørvegraven blev der gravet dynd op [Be-

mærkning: man brugte også en ketscher], som 

blev transporteret til ælteværket, hvor dyndet 

blev tippet i æltetruget og tilsat en passende 

mængde vand .... når grøden havde en passende 

konsistens, blev den på hestevogn kørt til mar-

ken og fyldt i de tørveforme, der lå på græsset.

….
Under 2. Verdenskrig blev tørvegravning nogen 

steder industrialiseret. Tørveskæret startede i de 

tidlige forårsmåneder, hvor al vand skulle pum-

pes ud af moserne. Det foregik med forskel-

lige sindrige systemer, der blev drevet mest af 

petroleumsmotorer og traktorer …. Når vandet 

var ude, blev en elevator sat ned i graven, og 

6-8 mand .... begyndte at grave tørvemasse op 

i elevatoren. …. Tørvemassen blev med elevato-

ren kørt op i en æltemaskine, hvor det efter pas-

sende tid blev lukket over i små vogne .... Efter 

nogle dages tørring [Bemærkning: og vending] 

kunne tørvene rejses på kant uden at gå itu. 

Det var næsten udelukkende damer (såkaldte 

tørvekællinger) og børn, der stod for den del. Ef-

ter en tid, afhængig af vejret, blev tørvene sat 

[Bemærkning: Det hedder også ”skruet”] i små 

runde stakke (røjler), hvorefter de blev kørt ud til 

forbrugerne eller oplagret i store lader.”

Pressetørv
”Nogle steder gik man over til pressetørv, der 

efter æltemaskinen blev presset ud på brædder 

med væsentlig mindre vand, og var formet som 

tørv og kørt ud på liggepladsen.”
Erling Kristensen

Uldum Kær

Skjernåens kilder
Gudenåens kilder

Hedeslette 

Skjernå 

Gudenå

Ølholm Bæk

0                  2 km

Tørring

Aale

Uldum

Under de to verdenskrige var mulighederne for at 

importere kul og koks stærkt begrænset, og tørv blev 

derfor et vigtigt brændsel. Mange tusinder mænd og 

kvinder i Danmark var beskæftiget med tørveproduk-

tionen. Tørvegravningen i Uldum Kær tog også fart, 

og her var mange små virksomheder, som skabte en 

indtægtskilde.
Der skelnes mellem tre typer af tørveprodukter: 

skæretørv, æltetørv og pressetørv. Erling Kristensen 

fortæller til www.hjortsvangmuseum.dk om sine 

erindringer:
”Brændværdien ved tørvene var ret ringe, og der 

skulle bruges mange en kold vinterdag, og der måtte 

ikke frådses, og askeskuffen blev hurtigt fyldt.”

Tørvegravningen har medført, at landskabet i dag 

rummer en mosaik af vandfyldte grave, hvor naturen 

efter en tid igen vil danne tørv ved tilgroning og 

nedbrydning af plantedele. Uldum Kær bærer 

i usædvanlig høj grad præg af tørvegravning i de 

centrale dele af det samlede kærområde, hvor 

tørvedybde og -kvalitet har været størst, og hvor 

indvinding bedst har kunnet betale sig. 

Uldum Marsh is situated in a 15-square kilometre 

natural basin in the Gudenå River Valley, 50-55 metres 

above sea level. Previously, the basin was filled by a 

lake, which caused the formation of metre-thick layers 

of peat following choking into bog and marsh. During 

the two world wars, the possibilities of importing 

coal and coke became very limited, and peat became 

an important fuel. Thousands of men and women all 

over Denmark were engaged in peat production. Peat-

digging in Uldum Marsh increased too, and many 

small enterprises created a source of income for 

themselves in this area.Das Uldum Moor liegt in einem ca. 15 km2 großen 

Landschaftsbecken im Gudenåtal, 50-55 Meter 

über dem Meeresspiegel. Das Becken war früher 

von einem See ausgefüllt, der beim Zuwachsen 

zu Moosen und Mooren meterdicke Schichten Torf 

gebildet hat. Während der beiden Weltkriege war der 

Import von Kohle und Koks stark eingeschränkt und 

Torf wurde daher zu einem wichtigen Heizmaterial. 

Viele Tausend Männer und Frauen waren in Dänemark 

mit der Torfherstellung beschäftigt. Auch das 

Torfstechen im Uldum Moor spielte eine zunehmend 

wichtigere Rolle und viele Kleinunternehmen schafften 

sich dadurch eine Einnahmequelle.

Kultur
Fotos: Lokalhistorisk Forening for Uldum Sogn

© Kort & Matrikelstyrelsen

Vilholt
Historien

Vilholt Mølle og træsliberi blev etableret i 1865-66 

af møller Hans Hermann Holst fra Bredvad Mølle. 

Ca. 8 år senere tilkøbte han den gamle kornmølle, 

Klostermølle, for at udvide produktionen af 

træmasse til papirindustrien. Klostermølle-Vilholt 

fabrikkerne blev drevet sammen – fra 1933 med 

produktion af pap, indtil Klostermølle brændte i 1974.

Klostermølle blev efter branden købt af Miljø-

ministeriet. Senere blev også opstemningen ved Vilholt 

Mølle købt af ministeriet. Naturstyrelsen etablerede 

omløbsstryg ved Klostermølle, så fiskene igen kunne 

svømme op i Gudenåen fra Mossø, og i 2008 blev 

opstemningen ved Vilholt fjernet. Mere end 140 års 

industri ved vandkraften fra Gudenåen ophørte.

Sukkertoppen

Højlund Skov

Turbinehus
Fabrik

Lager

Tørrelade

Bolig

Bolig

Stemmeværk 
fra 1912

Placering af det første stemmeværk

Fødekanal

EjerlaugetVilholt

EjerlaugetMøldrup

Gudenå

1974Klostermøllefabrikken

brænder

1927Interessantskabet
etableres

1873Klostermøllefabrikken

etableres

1865/66Vilholtfabrikken
etableres

Familieinteressantskabet

Pap- og Træmassefabrikkerne

Klostermølle og Vilholt I/S

Ferdinand Bodenhoffs børn

1988Vilholtfabrikken
ændrer produktion

2008
Vilholtfabrikkens

opstemning fjernes 2010

NaturstyrelsenSøhøjlandet

Den lange tørrelade umiddelbart før nedrivningen. Foto Esben Lindgreen 1976

Træet saves i stykker på ca. 0,5 m. 

Det afbarkes under spuling i en roterende 

tromle - "pilledrengen" der trækkes ved 

vandkraften. Det afbarkede træ presses i 

"slibestolen". Træslibet renses af slibestenen 

ved at påsprøjte vand.Træslibet løber med vandet fra slibestolen og 

renses gennem en rist, der sorterer de groveste 

træstykker fra, inden det finmales i ”raffinøren”. 

Den opløste papmasse ledes derpå til 

papmaskinen. 
På papmaskinens tromle opsamles papmassen 

som ark til en vis tykkelse, indtil de tages af trom-

len og stakkes. Med mellemrum lægges et tæppe 

over arkene og lidt sjældnere en jernrist. 

Når stablen er tilstrækkelig høj, fjernes en del 

af vandet i en hydraulisk presse, inden paparkene 

transporteres til tørring.

Videreforarbejdningen af pappet 

finder sted hos kunderne. 

Den hvide pap anvendes til fx bogbinderpap, 

mens den brune bl.a. anvendes til skosåler, 

snusæsker mv.

Klostermølle

Træet fældes og transporteres 

til Klostermølle af lokale vognmænd 

- fra 1941 på fabrikkens egen lastbil 

suppleret med hestevognstransport 

under krigen p.g.a. brændstofmangel.

1933 ‑1950  Papproduktion

Produkter

Sv. Aage Schouboe-Madsen omlagde 

produktionen fra træmasse til pap. 

Fabrikken blev ombygget, og flere maskiner 

blev anskaffet.

Produkter: Hvidt pap blev især produceret af 

rødgran. Ved fabrikkens omlægning til 

pap-produktion produceredes i begyndelsen kun 

hvidt pap. Brunt pap i mindre mængder blev 

fra begyndelsen af 1940´erne lavet af bjergfyr, der 

var blevet kogt med barken i 6-7 timer.

Hvert enkelt papstykke hænges op i klemmer og 

lufttørres i tørreladen. Evt. bliver tørringen gjort mere 

effektiv ved hjælp af varm luft fra tørreanlægget. 

Efter tørringen stænkes arkene med vand  

inden de ”glittes” under stort tryk 

mellem to valser. Evt. tilskæres arkene 

i bestemte størrelser inden de pakkes til 

forsendelse på lastbil.

Mængden af produceret pap steg i perioden 

1933-1950 fra ca. 250 ton til 750 ton årligt.

Aftagerne var især firmaer inden for papirhandel, 

møbelindustri samt bogtrykkerier.

5

midler til vejledning/uddannelse af lokale 
historiefortællere. 

I f.eks. GudenaaPartnerskabet om stier 
og formidling i Uldum Kær indgår et tea-
terstykke om jernalderen-offerfundet af 
Uldum Pigen og opbygningen af et lokalt 
korps af historiefortællere.

Uldumpigen. Kraniet af en 1112årig 
pige fundet ved tørvegravning i 1877. 
Foto Horsens Museum.

af resuméer og oversættelse af signaturfor-
klaringer.

Det skal dog bemærkes, at det er et krav 
fra Vejdirektoratet i forbindelse med udpeg-
ning af nationale seværdigheder i henhold til 
vejafmærkningsbekendtgørelsen (brunt skilt 
med Johanneskors), at der på lokaliteter, 
der kan gøre sig fortjent som ”betydningsfuld 
seværdighed af national interesse” i umid-
delbar tilknytning skal være opsat en infor-
mationstavle, hvor det på dansk, engelsk og 
tysk oplyses, i hvilke måneder, dage og timer 
publikum har adgang. 

Det gælder dog ikke naturområder, fortids-
minder og lignende med ubegrænset adgang. 
Informationstavlen skal endvidere indeholde 
en beskrivelse af seværdighedens art og 
karakter. For entrébetingede seværdigheder 
eller attraktioner, skal der endvidere oplyses 
om aktuelle priser.

Følgende lokaliteter nær Gudenåen er udpe-
get som nationale seværdigheder:

• AQUA Akvarium og Dyrepark
• Ejer Bjerge
• Gudenåens og Skjernåens Kilder
• Himmelbjerget
• Randers Regnskov
• Tange Sø og Energimuseet

Vædebro
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Begrebsafklaring

Definitioner	på	typer	af	lokaliteter

Når man besigtiger faciliteter langs Gu-
denåen i dag forekommer der en lang række 
opholdsarealer, overnatningsmuligheder etc. 
af meget svingende kvalitet og med meget 
forskellige betegnelser. 

F.eks. benyttes ord som overbæring, slæ-
bested, isætningssted og ophalingssted i 
forskellige betydninger afhængig af afsende-
rens målgruppe – myndighed, kanoudlejer, 
bådklub etc.

Det kan derfor være svært at systematisere 
betegnelser på forskellige lokalitetstyper 
langs Gudenåen, men det er vigtigt, at publi-
kum nogenlunde ved, hvad man kan forven-
te, der knyttes til betegnelser og piktogram-
mer.

Det er vigtigt, at man i dialogen fremadrettet 
er loyal overfor definitioner, og at de accep-
teres bredt på tværs af myndigheder (kom-
muner og Naturstyrelse), markedsføringsan-
svarlige (Visitgudenaa og turistbureauer) og 
erhvervsdrivende langs Gudenåen (camping-
pladser, vandrehjem, kanoudlejere m.v.).

Nedenstående definitioner er resultatet af 
en høringsrunde hos kommunerne langs 
Gudenåen ved udarbejdelsn af Gudenåkomi-
téens folder om kano- og kajaksejladsen på 
Gudenåen i 2011.

Definitioner

Isætningssted: 

Publikums motorbåde og sejlbåde må sættes 
i og tages op – f.eks. Mossøbrå

 

Kano-isætningssted:  

Publikums kanoer/kajakker må sættes i og 
tages op – f.eks. 
Emborg Bro og startstedet i Tørring .

 

Kano-ophalingsplads: 

Kun udlejnings-kanoer/kajakker må tages op 
– der findes kun et sted på Gudenåen, nemlig 
ca. 300 meter før Klostermølle

 

Kano-overbæring: 

Kanoer skal bæres eller køres på kanot-
ransportvogn forbi en spærring i åen – f.eks. 
Vestbirk Vandkraftværk, Rye Møl-le og Tan-
geværket
  

Teltplads: 

Et lovligt opholdsområde ved Gudenåen med 
minimumsfa-ciliteter i form af toilet, overnat-
ningsmulighed i telte, bor-de/bænke – det 
gælder de officielle 13 teltpladser inkl. Gl. 
Rye Teltplads.

 

Shelterplads: 

Et lovligt opholdsområde med minimumsfaci-
liteter i form af toilet og overnatningsmulighed 
i shelter – f.eks. Tåning Å Fladbro Skov og 
De Små Fisk
 

Rasteplads: 

Et lovligt opholdsområde med minimumsfa-
ciliteter i form af toilet og borde/bænke, men 
overnatning forbudt – f.eks. Bredvad Mølle. 
 

Kano-landgangssted: 

Et lovligt landgangssted, hvor kanoen kan 
fortøjes eller trækkes på land, men hvor der 
ikke er faciliteter nok til at stedet kan klassifi-
ceres som rasteplads – f.eks. Verdens Ende 
i Uldum Kær, Anna Klindt Sørensen Have i 
Ry, nord-vestre hjørne af Silkeborg Langsø, 
Brassø ved Arboretet.

 

Sluse:    

Der er i dag kun een sluse i Gudenåsystemet 
– nemlig slusen i Silkeborg

Definitioner	på	typer	af	færdselsarealer

OplevGudenaa har på samme vis oplevet, at 
der knyttes mange forskellige betegnelser på 
stier og færdselsarealer. Derfor er der i for-
bindelse med udarbejdelsen af oplægget om 
GudenaaStierne indført en række definitioner.

Veje

• F.eks. private markveje og skovveje 
samt offentlige veje – er alle menneske-
skabte færdselsarealer, som kan anven-
des til rekreative ture i naturen. 

• Større veje er en samlebetegnelse på as-
faltbelagte veje med offentlig adgang. Kun 
i sjældne tilfælde er sådanne veje juridisk 
set private veje. 

• Mindre veje er en samlet betegnelse på 
menneskeskabte færdselsarealer, der 
nu eller tidligere har tjent til færdsel med 
4-hjulede køretøjer som biler og traktorer 
m.v. 

Stier

• Stier er også menneskeskabte færdsels-
arealer, som kan anvendes til rekreative 
ture i naturen. 

• Stier i eget trace er betegnelsen på men-
neskeskabte færdselsarealer, der ikke 
egner sig til færdsel med motorkøretøjer, 
fordi de er mindre end veje eller ikke er 
funderede til tunge køretøjer.

Ruter

• Ruter er kortlagte og afmærkede færd-
selsforløb af sammenhængende veje 
og stier. Afmærkningerne kan bestå i 
markeringer på pæle (pile og prikker), 
markeringer ved skilte efter vejlovgivnin-
gen eller markeringer på træer eller andre 
genstande i landskabet. Man kan tale om 
større, sammenhængende nationale eller 
regionale ruter eller kortere, afsluttede 
lokale ruter.

Ture

• Ture er anbefalinger om anvendelse af 
veje, stier og ruter for at nå et bestemt 
mål, en bestemt række af temaoplevelser 
etc. Ture planlægges ofte af turistbu-
reauer eller lokale folk, som gerne vil gøre 
opmærksom på oplevelser i et lokalom-
råde.

Stityper efter belægning

• Asfaltstier er stier, der er belagt med 
asfalt. De egner sig normalt også til cyk-
ling og evt. færdsel med manuelle eller 
eldrevne kørestole.

• Grusstier er stier, der er belagt med 
grus. Afhængig af grusets beskaffenhed 
kan overfladen være jævn eller ujævn. 
Hvis der er skarpe materialer i gruset kan 
punkteringer være hyppige, hvis man cyk-
ler på grusstierne. Hvis grusstierne ikke 
hele tiden slides, vil bevoksning efterhån-
den vandre ind over stien.

• Stenmelsstier er grusstier, der er forsy-
net med et dæklag af stenmel, som gør 
overfladen hårdere og mere jævn end 
grusstier. Stenmelsstier egner sig normalt 
også til cykling og evt. færdsel med ma-
nuelle eller eldrevne kørestole. 

• Slotsgrus	eller	cykelgrus er en belæg-
ningstype med hård overflade, men hvor 
der kun udlægges ét lag grus, som har 
den samme overfladiske beskaffenhed 
som stenmelsstier. Cykelgrus har runde 
korn, så punkteringer forekommer i 
mindst mulig grad.

• Træstier er stier over især vådbundsarea-
ler, hvor der kan forekomme oversvøm-
melser, eller hvor man ønsker at sikre 
vandets frie bevægelighed under stien af 
hensyn til naturen m.v. Træstier etableres 
ofte på pæle i lagret eg eller robenia, som 
kan tåle langvaring vand- og jordkontakt. 
Dæklaget kan være forskellige træsorter 
med lagret eg eller udenlandske hårdtræ-
arter som de mest holdbare.

• Trampestier er stier, hvor man anvender 
den belægning, der er i naturen i forvejen, 
og hvor publikum tåler naturens skiftende 
påvirkninger af trampestien. Sådanne 
stier kaldes også for trampespor eller blot 
spor. Over våde passager kan trampestier 
suppleres med f.eks. barkflis, spange eller 
broer, træstier etc.

Kanoisætning på Tørring Teltplads
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