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Hotel/Kro
Hotel/Inn
Hotel/ Gaststätte

B&B
B&B
B&B

Campingplads
Camping site
Campingplatz

Vandrehjem
Youth hostel
Jugendherberg

Herberg
Pilgrims hostel
Pilger-Herberge

Shelter
Shelter
Schutz

Svømmehal/friluftsbad
Swimming bath
Hallenbad/Freibad

Udsigtspunkt
Viewpoint
Aussichtspunkt

Natur
Natur
Natur

Information
Information
Information

Hulvej
Hollow path
Hohlweg

UNESCO
UNESCO
UNESCO

Teltplads
Tent site
Zeltplatz

Dagligvare
Grocery
Ebensmittelgeschäft

Kirke, vand og toilet
Church, water and wc
Kirche, wasser und wc

Restaurant
Restaurant
Restaurant

Café/Cafeteria
Co�ee Shop / Cafeteria
Café / Cafeteria

Seværdighed
Attraction
Sehenswürdigkeit

Attraktioner
Attractions
Attraktionen

Museum/Udstilling
Museum/Exhibition
Museum/Ausstellung

Busstoppested
Bus stop
Bushaltestelle

Tog & Busstation
Train- & Busstation
Zug & Busstation

Cykelsmed
Cykel repair shop
Fahrradwerkstatt

Rasteplads
Picnic area
Rastplatz, Pilgerhütted

Nr. markeringer
No. Selections
Nr Auswahl

Vandrerute
Hiking route
Wandern

Cykelrute
Cycle route
Radweg

147

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.

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.
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Veterantraktorsamling

Frøslevlejerens Museum

Amnesty International 
udstillings- og informationsbarak

Hjemmeværnsmuseet

Beredskabshistorie
Museet

FN Museet

Bov Museum - Oldemorstoft

Gravhøje ved Søst Skoven

Gravhøjen Kongehøj

Damgaard Mølle

Olgerdiget
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Damgård Mølle (Damgård Mill).  137  Damgård Mølle can 
be seen from afar when travelling down The Ancient Road. The 
buckwheat mill – and still works to this day. The old cowshed has 
been transformed into an eatery.

Æ Vold and Andholm Batteri (The Earthwork and Andholm 
Battery) – a defence against enemies. Æ Vold  (138A)  – or 
Vendersvold – dates back to the Iron Age. At this spot, the 
Germans constructed Sikringsstilling Nord (Fortification Line 
North) during the First World War. Andholm Batteri (138B) has 
been partially preserved. 

The Signposts of The Ancient Road. A road stone from 1793 
(139A) is located north of the town of Rødekro. At Rise, a similar 
stone is located  (139B) .

Cultural Encounters around the ancient grave in Hjordkær.
  140  In the middle of the industrial district in Hjordkær is a 
peculiar 4,000 year old grave system.  

Customhouse from the Age of Droves.  141  Originally, this 
place had a royal customhouse. The dykes are remnants of the 
cattle folds.   

Bolderslev and Uge Skove (Uge Forests).  142  The two 
forests are among the largest and most varied natural forests in 
Denmark with more than 300 different plant species.

Urnehoved Ting – the Medieval Parliament of Southern 
Jutland.  143  Urnehoved Tingsted (Urnehoved Thingstead) was 
the site of Southern Jutland’s parliament up until 1523 Today 
converted into a memorial park. 

Povls Bro (Povl’s Bridge) – the most beautiful arch bridge 
of The Ancient Road.  144  Where The Ancient Road intersects 
with Bjerndrup Mølleå (Bjerndrup Mill River), you will find an 
elegant granite bridge, which was built in 1844. 

Kliplev Kirke (Kliplev Church) and pilgrimage to Skt. 
Hjælper (St Helper).  145  In the late Middle Ages, Kliplev 
Church was one of the most important places of pilgrimage in 
Jutland – mainly due to the crucifix of Skt. Hjælper (St Helper). 
The belfry from 1300 is the oldest preserved wooden building in 
Denmark.

Gejlå Bro and Bommerlund Kro (Gejlå Bridge and 
Bommerlund Inn). Gejlå Bridge (146A) is an impressive portal 
into Bommerlund Plantage (Bommerlund Plantation) (146B). 
Bommerlund Inn was closed a long time ago, but is marked by 
the Bommerlund Stone (146C). By Oksekær, you will find an 
original stretch of The Ancient Road (146D).

Road Signs.  147  In Bommerlund Plantage (Bommerlund 
Plantation), you will encounter some roadwork stones, 
originating in the period between 1770 and 1900, as well as a tall 
slender granite stone inscribed with the year 1778 and a road 
stone from 1788. 

Prison Camp from the Second World War.  148  Frøslevlejren 
(The Frøslev Camp) is one of the best preserved Second World 
War prison camps in Europe. The barracks contain a museum.

Peculiar dune landscape in the Frøslev Plantage (Frøslev 
Plantation).  149  Frøslev Sand (Frøslev Sands) in Frøslev 
Plantage boasts a peculiar dune landscape created by violent 
sand drifts in the Viking Age.

The Crooked Road.  150  This final or initial – depending on 
your starting point – stretch of The Ancient Road on Danish soil 
is a beautiful stretch of paved road, which dates back to the 13th 
century.

Damgård Mølle (Damgård Mühle).  137  Damgård Mølle 
hat die am besten erhaltene, noch immer funktionierende 
Buchweizenmüllerei Dänemarks. Der alte Kuhstall ist heute ein 
Esslokal. 

Æ Vold  (Südjütländisch: Der Wall)  und Andholm Batteri – 
Schutz gegen Feinde. Æ Vold oder Vendersvold  (138A)  stammt 
aus der Eisenzeit. An der gleichen Stelle wurde im Ersten 
Weltkrieg die deutsche Sicherungsstellung Nord quer durch 
Jütland angelegt. Andholm Batteri (Andholm Batterie)  (138B)  ist 
teilweise erhalten. 

Die Wegweiser des Ochsenweges. Nördlich von Rødekro steht 
ein Wegstein aus dem Jahr 1793.  (139A)  Einen ähnlichen Stein 
mit der Jahreszahl 1788 und einem Monogramm von Christian 
VII. findet man in Rise  (139B) .

Ein Treffen der Kulturen am Radgrab in Hjordkær.  140  
Mitten im Industriegebiet liegt eine besondere 4.000 Jahre alte 
Grabanlage.

Der Zollstein aus der Zeit der Ochsenzucht.  141  
Ursprünglich befand sich hier eine königliche Zollstelle. Die 
Deiche sind Reste der Stallungen für die Ochsen. 

Bolderslev und Uge Skove.  142  In diesen Wäldern sind mehr 
als 300 verschiedene Pflanzenarten registriert. 

Urnehoved Ting – Südjütlands mittelalterliches 
Landsting.  143  Urnehoved Tingsted war bis 1523 Südjütlands 
Landsting. Heute ist der alte Thingversammlungsort zu einem 
Gedächtnispark umgebaut worden. 

Povls Bro  (Povls Brücke)  – die schönste Bogenbrücke 
des Ochsenwegs.  144  Eine elegante Granitbrücke, wo der 
Ochsenweg den Bjerndrup Mølleå  (Bjerndrup Mühlenfluss)  
überquert. 

Kliplev Kirke (Kliplev Kirche) und die Wallfart zu St. 
Hjælper.  145  Kliplev Kirke war, wegen des Kruzifixes von St. 
Hjælper eine der wichtigsten jütländischen Wallfahrtsorte für 
Pilger. Die mittelalterlichen Glockentürme stammen aus dem 
Jahr 1300 und sind Dänemarks ältestes erhaltenes Holzgebäude.

Gejlå Bro (Gejlå Brücke) und Bommerlund Kro 
(Bommerlund Wirtshaus). Gejlå Bro  (146A)  ist mit ihren zwei 
eleganten Granitbögen ein schöner Eingang zu Bommerlund 
Plantage  (146B) . Bommerlund Kro wurde längstens stillgelegt, 
der Ort wird jedoch vom Bommerlund-Stein markiert  (146C) . Bei 
Oksekær liegt ein Stück des ursprünglichen Ochsenwegs  (146D) .
 
Wies Herred  (Wies Harde), Wegweisung und 
Pflichtarbeit.  147  In Bommerlund Plantage stößt man auf 
einige Wegsteine aus dem Zeitraum 1770 – 1900, einen hohen 
schlanken Granitstein mit der Jahreszahl 1778 und einen 
Wegstein aus dem Jahr.

Gefangenenlager aus dem Zweiten Weltkrieg.  148  Das 
Frøslev-Lager ist eines von Europas am besten erhaltenen 
Gefangenenlagern aus dem Zweiten Weltkrieg. Heute befindet 
sich in den Lagerbaracken ein Museum.

Die unverwechselbare Dünenlandschaft in Frøslev 
Plantage.   149  Frøslev Sand in Frøslev Plantage birgt eine 
besondere Dünenlandschaft, die von Sand und Wind nach 
besonders kräftigen Verwehungen in der Wikingerzeit geschaffen 
wurde.

Den Krumme Vej (Der Krumme Weg).  150  Dieses 
letzte  (oder erste)  Stück des Ochsenweges in Dänemark ist 
ein hübsches Stück kopfsteingepflasterter Weg. Ein Teil der 
Pflasterung aus dem 13. Jahrhundert ist  freigelegt und gehört zu 
den ältesten gepflasterten Wegen in Dänemark. 

Damgård Mølle.  137  Placeret højt i landskabet kan Damgård 
Mølle ses langvejs fra, når man kommer ad Hærvejen. Det er en 
hollandsk vindmølle med galleri fra 1867. Møllen har landets 
bedst bevarede boghvedemølleri, der stadig fungerer. Den gamle 
kostald fungerer i dag som spisehus, hvor man kan få serveret 
boghvedepandekager med kaffe eller boghvedegrød.

Æ Vold og Andholm Batteri - værn mod fjender. Æ Vold 
eller Vendersvold  (138A)  er en forsvarsvold fra jernalderen, der 
ligger som en spærring på tværs af Hærvejen. Samme sted 
anlagde tyskerne 1600 år senere, under første verdenskrig, 
Sikringsstilling Nord tværs over Jylland. Andholm Batteri  (138B)  
er endnu bevaret med brisken, et par mandskabsrum og 
ammunitionsbunkeren. 

Hærvejens vejvisere. I vejkanten lidt nord for Rødekro står 
en gammel vejsten fra 1793 med Christian VII monogram 
og viser vej til Slesvig-Flensborg, Ribe-Foldingbro og 
Løgumkloster  (139A) . En tilsvarende sten med årstallet 1788 og 
Christian VII monogram står i Rise i svinget over for kirkegården. 
Stenen her viser vej i fire retninger: ”Weg nach Lygum Closter”, 
”Flensborg und Slesvig”, ”Apenrade” og ”Hadersleben”   (139B) .

Kulturmøde omkring hjulgraven i Hjordkær.  140  Midt 
i industrikvarteret ligger et noget særpræget gravanlæg 
med en alder på ca. 4.000 år. Den oprindelige stensætning 
er rekonstrueret sammen med et gravrum midt i højen. 
Stensætningen er et hjulkors med fem eger – en figur der 
symboliserer solen. Her blander fortidens ritualer sig med 
nutidens industri og rationelle produktioner. 

Toldsted fra de store studedrifters tid.  141  Oprindeligt har her 
været kongeligt toldsted. Den lille dam nord for gården Toldsted 
har været et naturligt vandingssted, og digerne er rester af foldene, 
der har sikret studedrifterne for natten. Tolderne har for længst 
forladt stedet i kølvandet af studedrifternes ophør. Derimod 
fastholder gårdens navn, Toldsted, fortsat stedets historie.

Bolderslev og Uge Skove.  142  De to skove hører til Danmarks 
største og mest varierede naturskove. Småbladet lind udgør en 
stor del af skovbilledet. I skoven står en del gamle og udgåede 
træer, der skaber et rigt svampe- og insektliv, og giver de 
hulrugende fugle egnede redetræer. I den fugtige skovbund og 
på skovengene er registreret mere end 300 forskellige planter.

Urnehoved Ting - Sønderjyllands middelalderlige 
landsting.  143  Urnehoved Tingsted var Sønderjyllands 
Landsting frem til 1523. I dag er det gamle tingsted omdannet til 
en mindepark med en række mindesten, der alle har relation til 
historiske begivenheder i Sønderjylland. En pilgrimshytte lidt nord 
for Urnehoved giver lejlighed til et hvil i læ for sol eller regn.

Povls Bro - Hærvejens smukkeste buebro.  144  Hvor 
Hærvejen krydser Bjerndrup Mølleå bør man gøre et stop for 
rigtigt at få set den elegante granitbro. Den er opført i 1844 
og er en brobue med en selvbærende konstruktion af svagt 
kileformede, tilhuggede granitsten. Lige nord for broen kunne 
man få slukket tørsten på Hærvejskroen, Povlskro. 

Kliplev Kirke og valfart til Skt. Hjælper.  145  Kliplev Kirke 
var i senmiddelalderen et af de vigtigste jyske valfartssteder for 
pilgrimme. Det skyldtes et undergørende Sct. Hjælper krucifiks. 
Sammen med kirken står et af de få bevarede middelalderlige 
klokketårne, der samtidig er Danmarks ældst bevarede 
træbygning dateret til ca. 1300.

Gejlå Bro og Bommerlund Kro. Gejlå Bro  (146A)  er med sine 
to elegante granitstensbuer en af Hærvejens mest markante 
broer og skaber en flot portal til Bommerlund Plantage  (146B) . 
Bommerlund Kro er for længst nedlagt, men stedet markeres af 
Bommerlundstenen  (146C) . Stensatte diger langs vejen stammer 
fra markerne ved kroen. Ved Oksekær nogle kilometer nordligere 
ligger et stykke oprindeligt Hærvej  (146D) .
 
Wies Herred, vejvisning og pligtarbejde.  147  I Bommerlund 
Plantage støder man på forskellige sten. Blandt andet nogle 
vejpligtsten fra tiden omkring 1770-1900 der markerede, hvilken 
strækning af vejen en bestemt gård skulle vedligeholde. En høj, 
slank granitsten med årstallet 1778 fortæller, at vi her krydser 
grænsen til Wies Herred, og overfor viser en gammel vejsten fra 
1788 vej mod ”Lygum Closter”. 

Fangelejr fra Anden Verdenskrig.  148  Frøslevlejren er en 
af Europas bedst bevarede tyske fangelejre fra 2. verdenskrig. 
Lejren blev bygget i 1944 som tysk politifangelejr til danske 
modstandsfolk. I dag rummer Frøslevlejrens barakker 5 
forskellige museer og udstillinger med baggrund i 2. verdenskrig 
og frihedskampen. 

Polde og klimper i Frøslev Plantage.  149  Frøslev Sand i 
Frøslev Plantage rummer et særpræget klitlandskab skabt 
af sand og vind. Poldene (klitterne) er sammenføget sand, 
mens klimperne, oprindeligt fugtige lavninger med tørve- og 
al dannelser, nu står som forhøjninger i landskabet, efter at 
voldsomme sandflugter i vikingetiden har blæst de tørre sandede 
omgivelser bort. 

Den Krumme Vej.  150  Dette sidste stykke af Hærvejen 
på dansk jord er et smukt stykke brolagt vej. Det har været 
indfaldsvejen til Flensborg fra slutningen af 1200-tallet, hvor 
byen blev købstad. Den middelalderlige brolægning er frilagt et 
stykke og hører til de ældste brolagte veje i Danmark. Netop her 
levede Hærvejen op til sit navn, da de slesvig-holstenske styrker 
efter Slaget ved Bov den 9. april 1848 trak sig tilbage ad Den 
Krumme Vej.
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