
Rundtur på 2,3 km Bredde- og længdegrader UTM32-koordinater Højde
Alfa Beta N E meter

Start på P-plads ved Lystrupmindevej 56 02 16.123 9 29 00.821 6210411 530125 57
Nyd udsigten fra toppen 56 02 40.113  9 29 24.579 6211138 530535 119
Laveste punkt på ruten, 
P-plads ved Lystrupmindevej 56 02 16.123 9 29 00.821 6210411 530125 57

Antal højdemetre, som tæller med i konkurrencen for registrerede bjergbestigere 62

Jeg fandt følgende 3-cifrede talkoder på min tur Kode ved P-plads: Kode ved top:

Bestigning af Velling Kalv

Udsigtspunkterne Velling Kalv og Velling Gavl ligger henholdsvis 
119 og 130 meter over havets overflade. Selvom Velling Kalv er 
det laveste af de to punkter er udsigten herfra den bedste. Kalv 
betyder fremskudt bakketop, gavl betyder afslutning (ligesom på 
et hus).

Det meste af Velling Skov er oprindelig skov – det vil sige, at der 
har været skov på området siden skoven indvandrede efter sid-
ste istid. Velling Skov er enestående ved at have landets største 
bevoksning af 250-300 årige bøge. Her kan man få en fornem-
melse af, hvordan skovene så ud, dengang der fandtes urskov.

Fotograf A. L. Bertelsen fra Bryrup så mulighederne i Bryrupba-
nen, som bragte de valfartede gæster ud til udsigtspunkterne 
Velling Kalv og Gavl. Han etablerede i 1903 restaurant ”Velling 

Koller” og udvidede snart forretningen til også at omfatte et hotel 
og et udsigtstårn. I 1950’erne og 1960’erne kom flere forlystelser 
til, men etablissementet er nu lukket.

Der er en meget flot udsigt fra Velling Kalv over Salten Å. I ”Tu-
ristfører for Velling Skov” fra ca. 1930 er stedet ligefrem beskre-
vet på vers:

Vildere frem! Med Kryben og Kravlen
maser vi Bredsidevis langs ”Gavlen”
”Skovbakken tærer”, javel, det må siges
Svendsbjerg og ”Kalven” må også bestiges.
Værs’god d’Herrer at tage til takke
frem med den lækre Smørrebrødspakke
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