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Ambitiøst og stort anlagt værk om Gudenåen Ny bog tager læseren med på en kulturhistorisk vandring langs
Danmarks længste vandløb Den lange Gudenå har været livsgrundlag for utallige generationer af mennesker
helt tilbage fra stenalderen, og Gudenåen med sit store opland er derfor skueplads for en stor mængde af dansk
historie og kultur, som forfatter Jesper Asmussen fremstiller i sin omfattende udgivelse, “Gudenåen - Fra
Tinnet Krat til Kattegat. Gudenåen blev til under den forrige istid for godt og vel 14.700 år siden, da isens
trykkende bevægelser samt smeltevandsfloder skabte de smukke, jyske tunneldale, heriblandt Gudenådalen.
Gudenåen og hele dens omegn et interessant naturområde, som denne bog på letteste måde viser hen til.
Gamle og nye landkort gør det sammen med fotografier overskueligt, så steder, begivenheder og naturforhold
nemt samles til en helhed.
“Gudenåen - Fra Tinnet Krat til Kattegat beretter om midtjyske borge, broer, bynavne, dyr, fiskevand,
folkelige fortællinger, herregårde, istidslandskaber, kildevæld, kirker, landbrug, oldtid, transport, vandmøller
og meget mere. En stort anlagt og unik bogudgivelse, der i mange år frem vil være det store værk om
Gudenåen.
Gudenåen har sit udspring i Tinnet Krat i Vejle Kommune, Region Syddanmark nordvest for Tørring, 65
meter over havet Den udmunder i Randers Fjord ved Randers. Garanti for kvalitet og bedste priser. Vi står til
rådighed med forslag og ideer til gode og mindeværdige.

Klik på dragen for at komme tilbage til forsiden. Mange aktiviteter for både børn og voksne: kanoudlejning.
dk - her kan du finde fiskepladser og inspiration til fisketure.
Vi starter i Tørring, Åle, Åstedbro, Gl. En rolig familieplads direkte ned til Gudenåen, hvor hygge,
afslapning og naturoplevelser er i højsædet. Rye, Ry, Silkeborg og mange andre steder langs Gudenåen. Vi er
specialister i udlejning og arrangering af kano og kajakture på Gudenåen samt Silkeborgsøerne. Der kan
fanges skrubber havørred og sild/hornfisk i sæsonerne til de 2 sidstnævnte. Mange aktiviteter for både børn og
voksne: kanoudlejning. Gudenåen har sit udspring i Tinnet Krat i Vejle Kommune, Region Syddanmark
nordvest for Tørring, 65 meter over havet Den udmunder i Randers Fjord ved Randers. Her kan du planlægge
din kanotur på Gudenåen fra start til slut. Se mere her En kanotur er en fantastisk og naturskøn oplevelse på
vandet En kanotur på Gudenåen er en storslået naturoplevelse for både børn og voksne. Jernbaner. Vi er
specialister i udlejning og arrangering af kano og kajakture på Gudenåen samt Silkeborgsøerne.
Rye, Ry, Silkeborg og mange andre steder langs Gudenåen.

