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Hobro til Viborg
The round Viking fortress of Fyrkat. 68 Fyrkat is one of
Harald Blåtand’s (Harald Bluetooth) five round fortresses from
the Viking Age. A round rampart can still be seen, as well as
the markings of 16 longhouses with curved walls. One of these
houses (68B) has been reconstructed outside the rampart. At
Vikingecenter Fyrkat (The Fyrkat Viking Experience Centre), one
kilometre from the ring castle, a Viking farmyard has been built –
it features exhibitions and a mythology-themed playground.
From sandy wheel tracks to asphalted motorways. 69 This
is where the new and the old meet. The tradesmen and goods
of today, the pagans and the believers, the aggressors and
guardians of peace alike all travel – from the north to the south
and back again - along the asphalted European Route E45. The
spirit of The Ancient Road continues up to this day – except at
different speeds
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Vikingecenter Fyrkat

68A

Fyrkat - hvor vandvej og Hærvej mødes. (68A) En af Harald
Blåtands fem ringborge fra Vikingetiden. Ringvolden kan endnu
opleves sammen med markeringer af de 16 krumvæggede
langhuse. Et af husene (68B) er rekonstrueret uden for volden. På
Vikingecenter Fyrkat en kilometer fra ringborgen er opført en
vikingegård med udstillinger og en mytologisk legeplads.

68B

Fra sandede hjulspor til asfalterede motorveje. 69 Her
mødes nye og gamle veje - men de har alle været kontakten
ud i den store verden. Ad den asfalterede Europavej E45 rejser
nutidens handlende og varer, hedninge og troende, kamplystne
og fredsvagter fra nord til syd - og omvendt. Hærvejens ånd
kører fortsat videre – kun hastigheden er forandret.

Hobro Mini Zoo

Trinderupanlægget med “Odins Alter”. 70 Fantasien
vækkes af et 185 m langt oldtidsminde lidt inde i skoven med
en stenrække og nogle store sten med rækker af huller i midten
af anlægget. Anlægget ligger, hvor dybe hulveje finder vej fra
dalen. Er det en ødelagt langdysse fra stenalderen eller måske et
kultsted viet til Odin?
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Lindum Skov er rig på fortidsminder. 71 Dybe hulveje
trækker flere steder spor gennem skovbunden. Et flot eksempel
ligger ved Ulvebjerg. Mange gravhøje ligger rundt i skoven,
og rester fra jernalderbondens marker ligger spredt over store
arealer som små firkantede markflader indrammet af lave,
undseelige diger.

Verdenskortet

”Trinderupanlægget” (Trinderup Stone Circle) and ”Odins
Alter” (The Altar of Odin). 70 A 185 metre long ancient relic
captures the imagination a few steps into the woods. You will
find a stone circle and some large stones with various sized holes
where deep sunken roads have found their way out of the valley.
Is it the ruin of an oblong burial mound from the Stone Age or
perhaps a place for the cult-like worship of the mythological god
Odin?
Lindum Skov (Lindum Forest) is full of ancient
monuments. 71 At several points, deep sunken roads draw
tracks through the forest floor – you will find the perfect
example at Ulvebjerg. Many burial mounds and remnants from
Iron Age farmer’s fields are scattered and surrounded by dykes.
Tjele Langsø – Denmark’s longest lake. 72 The lake is about
9 kilometres long and reaches depths of 16 metres. At Bigum you
will find a seaside resort. You may be lucky enough to catch sight
of both the osprey and the kingfisher.
Bigum Jættestue (Bigum Passage Grave) – a 5,200-year-old
charnel house. 73 Here, the ancient Danes buried the deceased
and granted them generous gifts such as amber pearls. Inside
the dark burial chamber one can vividly imagine ancient funeral
ceremonies.
Korshøj – a significant landmark. 74 The Ancient Road and
burial mounds have been natural companions in many places in
this landscape. Bronze Age mounds in particular have followed
the ridges and have therefore served as points of orientation for
travellers.
The Monolith in Sødal Skov (Sødal Forest). 75 Sødal
Skov hides many cultural clues – burial mounds and dolmens,
”højryggede agre” (a method of cultivation where the soil is
ploughed into oblong ridges) and old sheepfolds. In the northeastern corner of the forest, a mound one and a half metres tall
marks the course of an old road.
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Tinghøje and Baunehøj. 76 The route of The Ancient Road
between Rødding and Vammen is surrounded by burial mounds.
The largest mounds are Tinghøje south of the road and Baunehøj
north of the road. Some of the other mounds are named
Odelshøj, Givershøj, Kirkehøj, Uglhøj and Hathøj.
Medieval embroidery in Rødding Kirke (Rødding
Church). (77A) An embroidery made of silk thread on linen
can be seen. Although it seems unimpressive at first sight, it is
actually a medieval communion table curtain from the end of the
15th century. It depicts The Holy Trinity and 32 saints. The motifs
reveal that the needlework originates from Southern Germany.
Just outside of the church you will find Rødding Sø (Rødding
Lake) (77B), which has been recreated after having been drained
for 100 years.
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Tjele Langsø - Danmarks længste sø. 72 Søen er omkring 9
km lang og udfylder gamle dødishuller i bunden af tunneldalen.
De dybeste steder går helt ned til 16 meter. Ved Bigum ligger et
søbad, der giver mulighed for at få hærvejsstøvet skyllet af. Søen
har et rigt fugleliv, og du kan være heldig at opleve både fiskeørn
og isfugl fiske ved søen.
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Bigum Jættestue - et 5.200 år gammelt benhus. 73 Her har
vores forfædre begravet deres døde og givet dem flotte gravgaver
med som ravperler og flintdolke. Begravelserne er sket gennem
flere tusinde år fra midten af bondestenalderen til slutningen af
bronzealderen. Det er en helt særlig oplevelse at kravle gennem
gangen ind i det mørke gravkammer og give rum for fantasiens
billeder af begravelsesceremonierne.

2,5 Km.

Korshøj - et markant pejlemærke. 74 Hærvej og gravhøje
har naturligt slået følgeskab mange steder i landskabet - uden at
vi ved, hvad der kom først. Særligt har bronzealderhøjene fulgt
højderyggene og har derfor været synlige langt omkring - det har
gjort de markante høje og højgrupper til oplagte pejlemærker for
de rejsende.
Bautastenen i Sødal Skov. 75 I det nordøstlige hjørne af
skoven står en 1½ meter høj bautasten og markerer et gammelt
vejforløb. Tæt ved løber flere gamle hulveje. Sødal Skov
gemmer generelt mange kulturspor som gravhøje og dysser,
middelalderens højryggede agre og gamle fårefolde, hvor dyrene
blev samlet for natten.
Tinghøje og Baunehøj. 76 Hærvejsruten mellem Rødding og
Vammen er indrammet af gravhøje. De største af højene tæt ved
vejen er de to Tinghøje syd for vejen og Baunehøj nord for. Andre
af højene har navne som Odelshøj, Givershøj, Kirkehøj, Uglhøj
og Hathøj. Flere af gårdene langs vejen har taget navn efter
gravhøjene.
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Die Wikingerburg Fyrkat. 68 Eine von Harald Blauzahns
vier Ringburgen aus der Wikingerzeit. Der Ringwall (68B)
kann immer noch, zusammen mit den Markierungen der 16
Langhäuser mit schiefen Wänden, besichtigt werden. Eines
der Häuser ist außerhalb des Walls rekonstruiert worden.
Im Vikingecenter Fyrkat, einen Kilometer von der Ringburg
entfernt, gibt es einen Wikingerhof mit Ausstellungen und
mythologischem Spielplatz.
Von sandigen Radspuren zu asphaltierten Autobahnen. 69
Hier trifft Altes auf Neues. Via den asphaltierten Europavej
E45 (Europaweg) reisen Händler und Waren, Heiden und
Gläubige, Kampflustige und Friedenswächter von Nord nach
Süd – und umgekehrt. Der Geist des Ochsenweges lebt weiter –
nur die Geschwindigkeit hat sich verändert.
Die Trinderup-Anlage mit ”Odins Altar”. 70 Die Fantasie
wird von einem 185 m langen Altertumsdenkmal im Wald
geweckt. Eine Steinreihe und einige große Steine mit Löchern
liegen in der Mitte, von wo aus tiefe Hohlwege aus dem Tal
führen. Ist es ein zerstörtes Hünenbett aus der Steinzeit oder
vielleicht eine Kultstätte für den nordischen Gott Odin?
Lindum Skov (Lindum Wald) hat reiche Fundstätten. 71
Tiefe Hohlwege ziehen an mehreren Stellen ihre Spuren
durch den Waldboden – ein schönes Beispiel gibt es bei
Ulvebjerg (Wolfsberg) . Viele Hügelgräber und Reste von
Feldern der Eisenzeitbauern liegen hier verteilt, eingerahmt von
bescheidenen Deichen.
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Tjele Langsø – Dänemarks längster See. 72 Der See ist
ungefähr 9 km lang und bis zu 16 Meter tief. Bei Bigum liegt
ein Seebad. Mit etwas Glück kann man Fischadler und Eisvögel
sehen.
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Middelalderligt broderi i Rødding Kirke. (77A) Inde i kirken
på sydvæggen hænger et uanseeligt broderi lavet med silketråd
på hørlærred. Det er noget så sjældent som et middelalderligt
alterbords-forhæng fra slutningen af 1400-tallet, der viser
Treenigheden og 32 helgener. Motiverne fortæller, at broderiet
oprindeligt stammer fra Sydtyskland. Umiddelbart uden for
kirken er Rødding Sø (77B) genskabt efter 100 års afvanding.

Blomstergården

Bigum Jættestue (Bigum Ganggrab) – ein 5.200 Jahre altes
Knochenhaus. 73 Hier haben die Ahnen der Dänen ihre Toten
begraben und ihnen schöne Grabgaben mitgegeben, wie z.B.
Bernsteinperlen. In der dunklen Grabkammer kann man sich
eine Begräbniszeremonie vorstellen.
Korshøj – ein markantes Wahrzeichen. 74 Ochsenweg und
Hügelgräber sind sich in der Landschaft oft begegnet. Besonders
die Bronzezeitgräber folgen den Höhenrücken und dienten
daher als Anhaltspunkt für die Reisenden.
Der Bautastein in Sødal Skov (Sødal Wald). 75 Sødal Skov
beherbergt viele Kulturspuren – Hügelgräber und Dolmen,
hochlehnige Äcker und alte Schafhürden. In der nordöstlichen
Ecke des Waldes markiert ein 1½ Meter hoher Hügel einen alten
Weglauf.
Tinghøje und Baunehøj. 76 Der Ochsenweg zwischen
Rødding und Vammen ist von Hügelgräbern eingerahmt. Die
größten Hügelgräber sind Tinghøje südlich des Weges und
Baunehøj nördlich des Weges. Andere Hügelgräber sind u.a.
Odelshøj, Givershøj, Kirkehøj, Uglhøj und Hathøj.
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Cykel repair shop
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Attraction
Sehenswürdigkeit
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Beach
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UNESCO
UNESCO
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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.

Mittelalterliche Stickerei in Rødding Kirke (Rødding
Kirche). (77A) Hier hängt eine unscheinbare Stickerei, die mit
Seidenfaden auf Flachsleinwand gemacht wurde. Es handelt
sich hierbei um so etwas Seltenes wie einen mittelalterlichen
Altartischvorhang, der Ende des 15. Jahrhunderts produziert
wurde und die Dreieinigkeit sowie 32 Heilige zeigt. Die Motive
zeigen, dass die Stickerei ursprünglich aus Süddeutschland
stammt. Vor der Kirche liegt Rødding Sø (Rødding See) (77B) ,
der neu erschaffen wurde, nachdem er hundert Jahre entwässert
war.

