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1.1. Resenbro  
 
Resenbro ligger i Midtjylland og er en forstad til Silkeborg, beliggende i Linå Sogn ved 
Gudenåen, 7 km øst for Silkeborgs centrum med 1.813 indbyggere (2018)[1]. Byen er en 
del af Silkeborg Kommune og hører til Region Midtjylland, og strækker sig fra rute 15 i 
vest til Linådalen i øst. Mod nord afgrænses området af Gudenådalen og mod syd af skov 
og åbent land. Områdets byer omfatter Resenbro, som har karakter af forstad til Silkeborg 
samt Skellerup i områdets østlige ende som omfatter en mindre gruppe af gårde.  
 
Resenbro by ligger i naturskønne omgivelser mellem å, eng og skov, og er et populært 
bosætningssted. Byen er velforsynet med skole, sportsanlæg og -hal, børnehaver, 
ældrecenter, børnehjem, forsamlingslokaler og en dagligvareforretning, som væsentligste 
funktioner. Herudover nyder byen godt af nærheden til Silkeborg, som let nås med såvel 
bus, bil og cykel. 
 
HISTORIE: 
Man kan datere aktivitet ved Resenbro tilbage i 1137 i form af ålegårde, med sejlløb 
gennem Resenbro Ålegård, med ålegårde placeret flere forskellige steder helt op til 1916. 
  
Tilbage i tiden nævnes et par enlige huse "Resenbrohuset" og "Krudhuset". Resenbrohuset 
var bolig for brovagten, som skulle opkræve bropenge af de vejfarende og sørge for broens 
vedligeholdelse. Resenbro har sikkert været det ældste overfartssted over Gudenåen. 
Adelsvejen fra Skanderborg til Viborg førte over Resenbro. Broen nævnes allerede i 1548.  
  
“Resenbrohuset” brændte 1739 og blev af kongen opført igen. “Krudhuset” har ligget 
mellem Resenbro og skoven. Hvor navnet stammer fra vides ikke, men har sikkert været 
beboet af dyrevogtere som har passet på at krybskytter ikke skød kongens dyr. Huset 
brændte 1772 og blev vistnok igen opbygget i Skjellerup. 
  
De første huse i Resenbro har været “Kroen”, der blev indrettet i en bygning fra 1700-
tallet i 1842. I 1860 nedbrændte kroen og blev genopbygget og bestod som kro indtil den 
nedrives i 1990. "Stenhuset" som stadig findes er også én af de første huse i Resenbro. I 
1908 opføres jernbanen til Langå. Herefter begynder man at bygge huse langs vejen som 
går mod Voel. Den nedlagte Diagonalbanes første etape Silkeborg-Laurbjerg (1908-71) 
(lokalt kaldet Langåbanen), gik gennem Resenbro og havde station der med 
postekspedition og telegraf. Stationsbygningen er bevaret på Skærbækvej 1, og Natursti 
"Gjernbanen", der følger banens tracé næsten hele vejen fra Laurbjerg, slutter i byen. Fra 
Dybdalsvej er der desuden banesti til Silkeborg Station. 
  
Pramfarten: i 1807 lykkedes det den daværende ejer af Silkeborg Gods, H.P. Ingerslev, 
at få realiseret en plan om at gøre Gudenå til vandvej for pramme fra Silkeborg til Randers. 
Han fik regeringens tilsagn om et lån i godset på 100.000 rigsdaler, mod at han lod 
Gudenåen oprense fra Silkeborg til Bjerringbro og en sti anlægges langs åen, hvor hestene, 
der skulle trække prammene op mod strømmen, kunne gå. Trækstien gik snart fra den 
ene åbred til den anden, så hestene måtte svømme over. Vandstanden var som i dag 
varierende og nogle broer var lave.  
 
I årene 1851-59 blev der foretaget store forbedringer som øgede pramfarten. Specielt 
strækningen Silkeborg til Kongensbro blev der rettet sving og bugtninger. Broer hævet og 
ålegårde nedlægges med undtagelse af Resenbro, der blev ombygget, så den ikke længere 
hindrede gennemsejlingen. Trækstien blev anlagt på den side som den er i dag. På grund 
af stigende vandstand i åen er trækstien hævet 2016/17. 
 
 
GEOGRAFI:  
Lokalområdet omfatter Resenbro, Skærbæk, Skellerup, og Skellerup Nygårde, og har en 
befolkning på 1884 personer i 2018, med en befolkningsprognose der forventes at stige til 
lige over 2000 i 2025, for derefter at falde til omkring 1970 i 2030. 
 
Resenbro by har udviklet sig langs Gudenådalen, Skærbækvej og Lang Resenbro by har 
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udviklet sig langs Gudenådalen, Skærbækvej og Langåbanen/Gjernstien, som har et 
parallelt forløb. Byen har heraf fået en særegen, langstrakt form. Denne form betyder, at 
der er kort afstand fra byens boliger til den bynære natur. Den betyder desværre også, at 
der ikke er en egentlig bymidte, og der kan være langt mellem byens fællesfaciliteter og 
boligområder. Byen er landskabeligt placeret på en dalterrasse syd for Gudenådalen. Syd 
for byen løfter sig stejle, skovbeklædte skråninger mens der nord for byen findes flade 
englejer, som har varierende karakter. Nogle strækninger er sprunget i krat og skov 
mens andre fortsat er åbne. Fra de åbne arealer kan man se på tværs af Gudenådalen, 
mod Gødvad i nord eller på tværs af Linådalen mod Voel i øst. 
 
Befolkningsudvikling Efter et mindre fald i indbyggertallet  har befolkningstallet siden 
2016 været under vækst, og befolkningsprognosen 2018-2025 peger på, at 
befolkningstallet i Resenbro vil fortsætte med at stige fra 1884 indbyggere pr. 1.1.2018 til 
2018  pr. 1.1.2025. Samtidigt dækker befolkningstilvæksten i Resenbro over en generel 
tilbagegang i gruppen af erhvervsaktive, mens der vil være stigninger i antallet af såvel 
grupperne af børn og unge samt ældre.  
 
Historisk havde Resenbro 254 indbyggere i 1925; 225 i 1930; 251 i 1940; 340 i 1945, 315 
i 1950; 409 i 1955; 436 i 1960 og 536 indbyggere i 1965. 
 
 
POLITIK OG STRATEGI: 
Siden kommunesammenlgningen I 2009, hører Resenbro under Silkeborg Kommune, hvor 
Byrådsmedlemmerne er valgt for hele Silkeborg Kommune og uden særlig tilknytning til 
lokalområderne. Se mere på:  
Silkeborg Kommune: www.silkeborgkommune.dk,   
Kommuneplan 2017-2028: www.silkeborgkommune.dk 
Kommunevalg 21.11.2017: https://www.kmdvalg.dk/kv/2017/K84713740011.htm 
Kommuneplan 2017-2028, MJA 07.03.2017 Resenbro og Linå: http://www.e-
pages.dk/mediehusethf/758/26 
  
 
Nærdemokrati i Silkeborg Kommune: 
Silkeborg Kommune har som mål at være Danmarks bedste nærdemokrati. Dette omfatter 
et tæt sampil mellem borgere, politikere og administration for at opnå det bedste 
grundlang for at træffe de kommunale beslutninger, og for at opnå det bedste resultater. 
Herunder er der under Silkeborg Kommunes ‘Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg 
Kommune’ etableret en model for etablering af frivillige lokalråd, hvoraf Resenbro Lokalråd 
er et af det samlede antal på 28 lokalråd. Se mere på: 
www.silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati 
 
 
OFFENTLIG OG PRIVAT SERVICE: 
Resenbro Skole har 1 spor og dækker klassetrinene fra 0-6 klasse. Elevtallet er ca. 140. I 
tilknytning til skolen findes SFO samt fritids- og ungdomsklub. Langsøskolen er 
overbygningsskole. Læs mere: http://www.resenbro.skole.silkeborg.dk/ 
http://www.langsoeskolen.silkeborg.dk/  
 
Af anden offentlig service i Resenbro kan nævnes: 

- Resenbro Børnehave, Forårsvej 6, 8600 Silkeborg;  
- Rødegård Plejecenter, Skærbækvej 13, 8600 Silkeborg;  
- Solbo Børnehjem, Dybdalsvej 13, 8600 Silkeborg 

 
Herudover er Resenbro velforsynet med, sportshal, sports- og tennisbaner, og 
forsamlingslokaler.  
 
Der har tidligere været kro, kiosk, benzinstationer og flere dagligvareforretninger i 
Resenbro. I dag udgør området omkring de to rundkørsler på Skærbækvej byens 
oprindelige butiksområde. Dette område, nu med grillbar, pizzeria og benzintank, 
fastholdes som bycenter for Resenbro med potentiale for fornyelse omfattende 

http://www.silkeborgkommune.dk/
https://www.kmdvalg.dk/kv/2017/K84713740011.htm
http://www.e-pages.dk/mediehusethf/758/26
http://www.e-pages.dk/mediehusethf/758/26
http://www.silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati
http://www.resenbro.skole.silkeborg.dk/
http://www.langsoeskolen.silkeborg.dk/
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trafikdæmpning og skabelse af en forhøjet byfornemmelse. Herudover er der et 
butiksområde i Sensommerkvarteret ved Skærbækvej med dagligvareforretning, 
damefrisør, hudplejeklinik, dametøjsudsalg og pejse/brændeovnsforretning.  
 
SILKEBORG OUTDOOR HOVEDSTAD OG NATUR: 
Området rummer store naturmæssige og landskabelige værdier som i særlig grad knytter 
sig til Gudenådalen i nord, skovområder i syd samt Linådalen i øst. 
 
Resenbro er kendt for to store fritidsanlæg:  
- FDM Jyllandsringen, som er beliggende umiddelbart sydøst for Resenbro, er Danmarks 
største motorsportsanlæg. FDMs primære formål med Jyllandsringen har siden 1970 været 
at gøre danskerne bedre og mere sikre bilister igennem køretekniske kurser. Herudover 
afholdes der 5-6 årlige motorløb. I dag er FDM Jyllandsringen en moderne virksomhed med 
omkring 20 ansatte og 10.000 kursister årligt. Se mere på: www.fdm.dk. 
 
- Silkeborg Ry Golf (SRG) Club, der er Danmarks og Nordens stoerste og mest varierede 
golfanlæg med 54 huller, fitness center og indendørs træningsanlæg er beliggende 
umiddelbart syd for Resenbro by. Se mere på: https://srgolf.dk. 
 
I 2018 får SRG besøg af den ’rigtige’ European Tour, når Made in Denmark (MiD) 
turneringen afgøres på Silkeborg-banen i dagene 30. August – 2. September 2018. Se 
mere på: http://madeindenmarkgolf.dk/silkeborg2018/ 
 
Og ogsaa kendt for to fantastiske naturoplevelser: 
- Gudenåen løber igennem Resenbro. Langs Gudenåen mellem Silkeborg og Randers , og 
igennem Resenbro, løber den gamle Træksti som en vandresti, hvor man kan komme helt 
tæt på åen og naturen og har mulighed for enestående naturoplevelser. Stien er ca. 70 km 
og varierer meget - ikke mindst på grund af nærheden til vandet. Se mere på: 
https://silkeborgkommune.dk/Borger/Natur/Oplev-naturen/Traekstien 

 
- Banesti Resenbro (Silkeborg) - Langå til tur/Cykeltur på den 34 km lange asfalterede 
banesti fra Søhøjlandet omkring Silkeborg, igennem Resenbro, til bakkerne ved Gjern og 
sluttelig Gudenåens enge ved Langå, eller tag cyklen i stedet for bilen fra Resenbro til 
Silkeborg på 20 minutter. Se mere på: 
http://www.lgbertelsen.dk/cykelture/banestier/enkeltbaner_okt_2014/resenbro_langaa/Resenbro_silkeborg_lan
gaa.html#p=4 
 
 
VÆKST OG UDVIKLING: 
Naturen i Resenbroområdet medfører at der er begrænsede muligheder for yderligere 
vækst og nybebyggelse. Et nyt boligområde mellem golfbanen og Sensommervej er 
færdigopført i 2018, og med det nye projekt omfattende 57-67 nye boliger på de tidligere 
erhvervs- og landbrugsarealer mellem Møllegårdsvej og Skellerupvej nu igangsat. 
https://www.mja.dk/artikel/video-nye-boliger-p-vej-i-resenbro. Herudover er der ikke 
egnede bynære arealer til boligbebyggelse, som ikke samtidig er omfattet af vægtige 
beskyttelsesinteresser. 
 
Erhvervsområder I Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi tilskyndes – og nu igangsat 
under FDM Jyllandsringens Master Plan - en fremtidig udbygning af FDM Jyllandsringen til 
et nordeuropæisk center for motorsport. Denne udbygning vil muligvis kunne ses i 
sammenhæng med en mindre erhvervsudbygning i tilknytning til ringen. Der kan dog kun 
etableres erhverv ved Jyllandsringen som ikke ændrer områdets karakter som 
motorsportsanlæg og kun for erhverv som har en direkte tilknytning til de aktiviteter som 
i øvrigt foregår i tilknytning til et motorsportsanlæg og køreteknisk anlæg. 
 
Indenfor de afgrænsede butiksområder og Resenbro bymidte er der herudover mulighed 
for omdannelse af et par eksistende erhvervsejendomme til andre bymæssige formål. 
 
 
INFRASTRUKTUR OG TRAFIK: 

http://www.fdm.dk/
https://srgolf.dk/
http://madeindenmarkgolf.dk/silkeborg2018/
https://silkeborgkommune.dk/Borger/Natur/Oplev-naturen/Traekstien
http://www.lgbertelsen.dk/cykelture/banestier/enkeltbaner_okt_2014/resenbro_langaa/Resenbro_silkeborg_langaa.html#p=4
http://www.lgbertelsen.dk/cykelture/banestier/enkeltbaner_okt_2014/resenbro_langaa/Resenbro_silkeborg_langaa.html#p=4
https://www.mja.dk/artikel/video-nye-boliger-p-vej-i-resenbro
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Silkeborg Kommune har gennemført moderniseringen af Resendalvej med enkeltrettede 
cykelstier på hver side af vejen. Renovering af den sidste strækning med den bye bro over 
Gudenåen blev indviet i oktober 2017. Renoveringen indgår i planerne for udbygning af 
Silkeborgs Ring 3, som strækker sig via Højmarkslinien fra Sejs/Svejbæk til Funder og som 
tillige omfatter forlægning af strækningen mellem Resenbro og Hårup (Dybdalen og 
Hårupvej), der i 2018 fortsat afventer endelig godkendelse. Herunder etablering af et fuldt 
tilslutningsanlæg i Hårup. Dette anlæg tænkes anvendt som fremtidig adgangsvej til 
Jyllandsringen. Dog vil det kræve at Jyllandsringens indgang placeres på den sydvestlige 
side af banen, samt at den eksisterende Hårupvej udbygges.  
 
Den regionale cykelrute nr. 29 fra Silkeborg til Langå går fra Silkeborg ad landevejen 
gennem Skærbæk til Resenbro, hvorefter den fortsætter nordpå ad jernbanetraceet fra 
den tidligere Silkeborg-Langå bane i Resenbro. Den del af banetraceet, som ikke er en del 
af det regionale cykelnet har stor lokal betydning som stiforbindelse, idet der er god 
kontakt til stien fra de tilgrænsende boligejendomme.  
 
Den kollektive transport omfatter dækning med såvel bybus 1, som regionalruter der 
går igennem Resenbro. Der er dog ingen busforbindelse mellem Resenbro og Linå. 
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Bilag 1 
 
EKSTERNE LINKS: 
 
Resenbro Ungdoms og Idrætsforening (RUIF), www.ruif.dk 
Hovedformand: Martin Nielsen, mobil: 2963 5775, mail: nielsen44”email.dk 
 
Resenbro UIFs Forældre- og Støtteforening.  
Tlf: 2033 0215 
 
Rødegårds Venneforening 
Formand: Else Søresen, Smingevej 5, tlf: 5223 2911 
Bestyrelsesmedlem: Repræsentant fra Rødegård Plejecenter 
Generalforsamling 2018: 6. Februar 2018 
Antal medlemmer: omkring 130 
Formål: At give beboere på Rødegård og andre interesserede i området forskellige oplevelser, 
herunder spise sammen fester, dans, banko, jazz arrangement under River Boat med flere. 
 
Pigeklub: Mødes onsdage i ulige uger fra kl. 13.30-15.30 i Rødegårds sal. 
Kontaktperson: Grethe Nielsen, Tlf. 86825517 / 20578502, Else Sørensen, tlf 5223 2911 
 
Mandeklub: Mødes onsdage I lige uder fra kl.14.30 i salen på Rødegård eller campingvognen 
Kontaktperson: Henning Frederiksen, tlf. 40953504 
 
Resenbro Tennisklub, www.resenbrotennisklub.dk 
 
Resenbro Put and Take: https://www.resenbro-putandtake.dk 
 
Resenbro Vandværk, www.resenbrovandvaerk.dk 
Ordinær Generalforsamling 2018: 21. Marts 2018 
 
Resenbrohuset, www.resenbrohuset.dk 
Ordinær Generalforsamling 2018: 22. marts 2018 
 
Grundejer/Andelsboligforeninger: 
 
Erhvervs/Håndværkerforeninger: 
 
Facebook Grupper i Resenbro:  
Resenbro By (opret link) 
 
Resenbro Hudplejeklinik: https://www.resenbro-hudplejeklinik.dk 
 
Resenbro Begravelsesforretning: https://resenbro-begravelsesforretning.dk 
 
Resenbro Pizza: Møllegårdsvej 12A, Resenbro, 8600 Silkeborg. Tel: 86 85 96 87 
 
 
 
BIBLIOGRAFI: [Indsæt Karl Aage Baarstrøms boeger her] 
 
- På Cykeltur. Banestien Resenbro (Silkeborg) – Langå: 
http://www.lgbertelsen.dk/cykelture/banestier/enkeltbaner_okt_2011/banesti_Resenbro_silkeborg
_langaa.pdf 
 
- Dansk Kulturarv: Resenbro: https://www.danskkulturarv.dk/find/Resenbro/side-3/ 
 
- Fredning af Dalene ved Resenbro i Silkeborg Kommune (16. Maj 2017): 
https://www.dn.dk/media/21771/afgørelse-om-fredning-af-dalene-ved-resenbro-i-silkeborg-
kommune-1.pdf 
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