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Tollundmandens findested (91B)

The find spot of Tollund Man

Hørbylunde - et dansk bjerglandskab. 92 Et dansk
bjerglandskab, hvor terrænet rejser sig næsten 80 meter fra
vadestedet op til Blaksdal Høj over en strækning på blot 1 km.
Dybe hulveje trækker spor ned mod vadestedet fra begge sider af
dalen og fortæller om et vigtigt overgangssted. Gravhøjene Store
Hørbyhøj og Blaksdal Høj har været sigtepunkter for turen op
over bakkerne.

Hørbylunde – a Danish mountain scenery. 92 The terrain
rises almost 80 metres over the ford and up to Blaksdal Høj
(Blaksdal Hill) over a distance of only 1 kilometre.
The execution of Kaj Munk. 93 At the top of Hørbylunde
Bakke (Hørbylunde Hill), a stone cross marks the spot where
the poet Kaj Munk was shot a marked path will lead you to one
of the most spectacular views of The Ancient Road.
A washboard of sunken roads. 94 On the slopes of
Bødskovdal (Bødskov Valley) 20 rows cut their way
down the slopes and bear witness of the crossing of the river
valley.
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Sepstrund Sande (Sepstrund Sands) and Vrads Sande (Vrads
Sands). The dunes of Sepstrup Sande (95A) and Vrads Sande
(95B) are caused by devastating sand drifts.

Kaj Munks Mindesmærke © Nico-dk

Likvideringen af Kaj Munk 93 . På toppen af Hørbylunde
Bakke, i vejkanten af landevej 15, markerer et stenkors
stedet, hvor digteren Kaj Munk blev skudt af de tyske
besættelsestropper den 4. januar 1944. Har du taget afstikkeren
til Hørbylunde Bakke, bør du unde dig selv en af Hærvejsstrøgets
flotteste udsigter for enden af den afmærkede sti.

94

Et vaskebræt af hulveje. 94 I skrænterne ved Bødskovdal kan
du opleve en af landets mest imponerende samlinger af hulveje.
Her skærer rækker af dybe hulveje sig vej ned ad skråningerne
på begge sider af dalen. I den sydlige dalskråning ligger mindst
15-20 vejspor side om side. De mange spor fortæller om
betydningen af vejforløbet og passagen over ådalen.

The Heath Plantations of Gludsted, Store Hjøllund and
Skærbæk. All of the plantations were laid out in the end of
the 19th century. The plantations of Gludsted (96A) , Store
Hjøllund (96B) , Skærbæk Plantation (96C) .
Vrads Kirke (Vrads Church) and Ansø Møllevej (Ansø Mill
Road). The old, original parts of Vrads Kirke (97A) are built
mainly of rough boulders. The same kind of boulders has been
used for paving the roads in the hills north of Ansø Mølle (Ansø
Mill).
Galgebakke and Tingdalsøerne (Gallows Hill and the
Tingdal Lakes). The hill west of Vrads was used as a thingstead
and a place of execution up until 1592 (98A) . Some of the cleanest
lakes in the country – Tingdalsøerne (98B) – are located here.
Palsgård Skov – one of the oldest plantations in Jutland. 99
Hidden in the forest are many ancient monuments, burial
mounds and holes caused by the production of charcoal. Palsgård
Museum is located in the old forester’s house.
Nørre Snede Kirke (Nørre Snede Church). (100A) The church
is a a point of orientation for travellers on the Jutlandic ridge.
Skt. Michaels Kilde (St Michael’s Wellspring) is the reason why a
large church was built in this poor heath region.

95a

Rørbæk Sø (Rørbæk Lake) and surrounding hills. (101A) .
The largest in a row of long lakes in Skjernådalen (Skjern River
Valley). A monument So does that the lake served as a landfall
for the weapon droppings during the Second World War (101B) .
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Vrads Sande © VisitSilkeborg

Sepstrup Sande og Vrads Sande. Her krydser Hærvejssporet
“sandflugtens land” med de særprægede klitheder. Klitterne
i Sepstrup Sande (95A) og Vrads Sande (95B) er resultatet af
ødelæggende sandflugter. Indhyllet af lyng, revling, græs og
enebærbuske er sandet i dag blevet fanget. Men tuer af hjælme
fortæller om tidligere tiders kamp mod sandflugten.
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The Wellsprings and The Large Watershed. At this location
in Jutland’s watershed, Denmark’s two largest streams rise –
Gudenåen and Skjern Å (102A) . The area called Tinnet Krat (102B)
oozes of history. So does the ruins of the country’s first water
park (102C) .
Margrethediget (The Margaret Dyke) used to block The
Ancient Road. (103) Originally, the height of the low Iron Age
dyke was 4 metres.
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Vrads Købmandshandel
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Veteranbanen Bryrup-Vrads

Hedeplantagerne Gludsted, St. Hjøllund og Skærbæk. Alle
plantagerne er anlagt i slutningen af 1800-tallet. Gludsted (96A)
og St. Hjøllund Plantager (96B) med uendelige rækker af
grantræer og lange, lige veje på forholdsvis jævn bund.
Skærbæk Plantage (96C) er sandet hede og plantage med
store terrænforskelle på op til 60 meter mellem bakketoppe og
dalstrøg. Plantagen veksler mellem store åbne hedearealer og
små rum formet af det kuperede terræn og den tætte plantage.

Skt. Peders Kilde (St Peder’s Wellspring). 104 A long time
ago, pilgrims and wayfarers flocked to the sacred spring a little
east of Øster Nykirke.
The direction is cut into the granite. (105) South of Øster
Nykirke, an old roadstone reveals the significance of The Ancient
Road in the middle of the 19th century.
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Vrads Kirke og Ansø møllevej - samme fundament. Den lille
kullede kirke afspejler meget godt de beskedne forhold på en
tyndt befolket hedeegn. De oprindelige dele af Vrads Kirke (97A)
er overvejende bygget af utilhuggede marksten. Samme slags
sten er brugt til brolægningen på et kort vejstykke i bakkerne
nord for Ansø Mølle. For at undgå, at sporet blev kørt op af tunge
vogne, har man helt usædvanligt befæstet vejen (97B) .

99
Vester Palsgaard Skovmuseum

Galgebakke og Tingdalsøerne. På bakken 2 km vest for Vrads
var ting- og rettersted frem til 1592 (98A) . Ved foden af den
tilhørende galgebakke ligger en noget speciel stensætning. I
Tingdalen syd for ligger en række klarvandede og næringsfattige
hedesøer – Tingdalsøerne (98B) . Søerne hører til landets reneste.
Palsgård Skov - en af de ældste jyske plantager. 99 En 200 år
gammel hedeplantage, hvor Palsgård Skovmuseum er indrettet
i den gamle skovridergård. Gemt i skovbunden ligger mange
fortidsminder, især gravhøje, men også huller efter trækulsmiler
hvor kulsvierne tidligere lavede trækul. I vestenden af Hampen
Sø indbyder det klare vand og sandbunden til badning.
Valfart til Skt. Michaels Kilde. (100A) Nørre Snede Kirke
ligger ved et trafikalt knudepunkt på den jyske højderyg og har
været sigtepunkt for de vejfarende. Valfart til Skt. Michaels Kilde
lige syd for byen har været årsag til byggeriet af den forholdsvis
store kirke i en ellers fattig hedeegn. I skoven lidt syd for byen
ligger en gammel studefold , hvor studedriverne kunne opstalde
dyrene for natten.
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Rørbæk Sø med bankerne. (101A) Søen er den største af en
række langsøer, der ligger i Skjernådalens øvre del. En mægtig
isblok har holdt søbassinet frit bortset fra sprækker i isen,
hvor sand kunne aflejres. Da isen smeltede, efterlod sandet
de særprægede bakkedrag. Den markante sø fungerede som
landkending for våbennedkastninger under Anden Verdenskrig.
En mindesten er rejst nord for søen (101B) .
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Engesvang - Kollemorten
Die Fundstätte des Tollund-Mannes (91B)
Hørbylunde – eine dänische Berglandschaft. 92 Kilometer.
Tiefe Hohlwege ziehen ihre Spuren zum Feuchtgebiet hinunter.
Store Hørbyhøj und Blaksdal Høj waren Zielpunkte für die
Reisenden.
Die Liquidierung von Kaj Munk. 93 Auf der Spitze von
Hørbylunde Bakke (Hørbylunde Hügel) markiert ein Steinkreuz,
wo der Dichter Kaj Munk am 4. Januar 1944 erschossen wurde.
Von dieser Stelle führt ein markierter Pfad zu einem der
schönsten Aussichtspunkte auf dem Ochsenweg.
Ein Waschbrett aus Hohlwegen. 94 In den Steilhängen von
Bødeskovdal (Bødeskov-Tal) kann man eine beeindruckende
Sammlung von Hohlwegen sehen.
Sepstrup Sande und Vrads Sande. Die Dünen in Sepstrup
Sande (95A) und Vrads Sande (95B) sind das Ergebnis von
zerstörerischen Verwehungen.
Die Heideplantagen Gludsted, St. Hjøllund und Skærbæk.
Alle Plantagen wurden Ende des 19. Jahrhunderts angelegt.
Gludsted (96A) ,St. Hjøllund Plantage (96B) , Skærbæk
Plantage (96C) .
Vrads Kirke (Vrads Kirche) und Ansø Møllevej (Ansø
Mühlenweg) – das gleiche Fundament. Die ursprünglichen
Teile von Vrads Kirke (97A) wurden aus unbehauenen
Feldsteinen erbaut. Die gleiche Art Stein wurde zur Pflasterung
in den Hügeln nördlich von Ansø Mølle verwendet.
Galgebakke (Galgenhügel) und Tingdalsøerne (Die
Tingdal-Seen). Auf dem Hügel westlich von Vrads befand sich
bis 1592 ein Thingversammlungs- und Gerichtsort (98A) mit
dazu gehörenden Galgenhügeln. In Tingdalen südlich davon liegt
einer der saubersten Seen des Landes – Tingdalsøerne (98B) .
Palsgård Skov (Palsgård Wald) – eine der ältesten
jütländischen Plantagen. 99 Versteckt im Waldboden liegen
viele Zeugnisse der Vergangenheit, besonders Hügelgräber, aber
auch Löcher, die von der Produktion von Holzkohle zeugen.
Palsgård Waldmuseum befindet sich in der alten Försterei.
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Besøgscenter Ballesbækgård

Lille Malunds Have
Fredet Hærvejsstrøg

Kilderne og Det Store Vandskel. Her udspringer landets to
største vandløb - Gudenåen og Skjern Å - og løber i hver sin
retning – øst og vest. Netop her krydser Hærvejen Jyllands
Vandskel (102A) med tørre fødder. Et fredet Hærvejsstrøg med
grusveje og hulvejsspor gennem det krogede Tinnet Krat (102B)
emmer af historie. Tilsvarende gør resterne af badebassiner fra
landets første badeland (102C) , der udnyttede det friske kildevand.

Naturcenter Koutrupgård
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Margrethediget har spærret Hærvejen. 103 Det lave dige
spærrer ikke meget i dag, men oprindeligt har der været en
højdeforskel mellem voldgravens bund og voldens top på 4 meter.
Lignende voldanlæg fra Sønderjylland er dateret til jernalderen i
århundrederne efter Kristi fødsel - en tid med mange territoriale
stridigheder mellem lokale eller fremmede hære.

103
Fredet Hærvejsstrøg

Vejsten

Valfart i årtusinder til Skt. Peders Kilde. 104 Lidt øst for
Ø. Nykirke springer Skt. Peders Kilde. Pilgrimme har søgt
helligkilden for dens helbredende kræfter, og vejfarende har
styrket sig ved kildens vand og et Guds ord i kirken. Fund af
brolægning og potteskår fra jernalderen viser, at kilden har været
søgt langt tilbage i tiden. Kilden omkranses i dag af en kopi af en
middelalderlig brøndkarm.

104
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Retningen hugget i granit. 105 En gammel vejsten står ved
en skillevej lidt syd for Øster Nykirke. Med årstallet 1856 og
stednavnene Colding og Vester mølle fortæller stenen om
Hærvejens betydning op i midten af 1800-tallet.
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Når du planlægger din tur
På haervej.dk kan du finde oplysninger om overnatningsmuligheder, spisesteder og etapebeskrivelser
langs Hærvejen.
Download også Hærvejens app med detaljerede kort samt oplysninger om overnatningsmuligheder,
indkøb mv. langs ruterne.
Tjek udinaturen.dk for naturlejrpladser.
Guiden er støttet af EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Region Syd Danmark, Region
Midtjylland, kommunerne i de to regioner og udarbejdet i
samarbejde med turistbureauer og kommuner i Region Nordjylland.

Wallfahrt nach Skt. Michaels Kilde (St. Michaels
Quelle). (100A) Nørre Snede Kirke (Nørre Snede Kirche) liegt
wie ein Verkehrsknoten- und Zielpunkt auf dem jütländischen
Höhenrücken. Skt. Michaels Kilde südlich der Stadt war der
Grund für den Bau der vergleichsweise großen Kirche.
Rørbæk Sø (Rørbæk See) mit den Hügeln. (101A) Der
größte einer Reihe von Langseen in Skjernådalen (Skjernå
Tal). Ein Denkmal nördlich des Sees markiert, dass der See als
Landkennung für den Waffenabwurf während des Zweiten
Weltkriegs funktionierte (101B) .
Die Quellen und die Große Wasserscheide. Hier entspringen
die zwei größten Wasserläufe des Landes – Gudenåen und
Skjern Å (102A) in Jütlands Wasserscheide. Das winkelige Tinnet
Krat (Tinnet Gebüsch) (102B) hat eine interessante Geschichte.
Das Gleiche gilt für die Ruinen des ersten Wasserparks des
Landes (102C) .
Der Margrethe-Deich hat den Ochsenweg gesperrt. 103
Der flache Deich aus der Eisenzeit hatte ursprünglich einen
Höhenunterschied von 4 Metern
Skt. Peders Kilde (St. Peters Quelle). 104 Pilger und Reisende
haben schon vor langer Zeit die Heilquelle östlich von Øster
Nykirke aufgesucht.
Die Richtung in Granit gehauen. 105 Mit der Jahreszahl
1856 berichtet ein alter Wegstein von der Bedeutung des
Ochsenweges bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts.

