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Mod syd 

Så går det mod grænsen.  

Ruten starter ved færgelejet, hvor jeg drejer mod 

vest ad Færgevej, krydser Grenåen og går et lille 

stykke på Ringvejen. Så går det ellers sydpå langs 

kysten de næste 12 km, enten på stierne oppe i klit-

terne eller nede på stranden.  

Jeg passerer »Klithuset Naturcenter Norddjurs«, der 

tilbyder naturvejledning, udlejning af udstyr som ka-

no og kajak og overnatning i hytter, og så går det vi-

dere på Polderrev Strand, som er tættest på byen og 

især er populær blandt de unge. Den er også handi-

capvenlig, idet »Dronningens Ferieby«, hvis feriehuse 

er indrettede for mennesker med behov for tilgænge-

lighed, har udviklet faciliteter, der giver adgang til 

vandet. Inde bag klitterne ligger en sommerhusbe-

byggelse, der går mere end 100 år tilbage.  

Den næste strand, Grenå Sydstrand, er meget be-

søgt. Den har meget at tilbyde, og den blev i 2006 

kåret som Jyllands bedste strand, og Danmarks 

næstbedste efter Dueodde på Bornholm.  

Ved stranden under Havknuden er der mere stille, 

men den er også kun tilgængelig til fods ad en mark-

vej eller langs stranden.  

Ved Glatved Strand under Katholm skov skifter 

stranden karakter. Sandet bliver afløst af kalk og 

småsten, men området er meget populært blandt 

lystfiskere og dykkere, idet der er dybt vand næsten helt ind til kysten. I dette 

område har man siden 1800-tallet udvundet kalksten, der blev brændt i en stor 

højovn. Produktionen ophørte i 1981, hvorefter råstofgravene blev brugt til af-

falds-deponi, så man skal holde sig til stier og veje.  

Jeg forlader stranden ad en grusvej, som jeg følger til p-pladsen nord for det fhv. 

kalkværk, hvor ruten slutter for denne gang. 

E1 dk, etape 1: 

 km: 0-13,5 

 Grenå 

 Havknude 

 Glatved Strand 

 2012-05-26 
 

underlag: 

 natur&grus 96% 

 asfalt/fliser 4% 

 

afmærkning:  

 E1/Molsruten 
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Nationalpark Mols Bjerge I 

Jeg drejer sydpå forbi de nedslidte bygninger, passerer nogle store bunker grus og 

sten, og følger grusvejene gennem strandengens spredte bevoksning. Jeg drejer 

nærmere mod skrænten/diget til »Nationalpark Mols Bjerge«, som man skal have 

et ret nøjagtigt kort for at kunne afgrænse. 

Længere fremme trykker nogle få huse sig under Rugård Klint, men jeg drejer op 

over skrænten, fortsætter forbi Rugaard Camping og går op til bivejene, som jeg 

følger mod vest uden for nationalparken. 

Fra Bjergvejen er der en fin udsigt bl.a. til Jernhatten, den 49 m høje banke med 

den stejle side mod Kattegat. Ved Gl. Mejerivej drejer jeg ned på den private fæl-

lesvej, Ved Fredskoven, som næsten går op til »Ree Park Safari«. Jeg drejer tv ad 

Stubbe Søvej og kort efter er jeg igen i nationalparken, hvor jeg drejer ind på 

»Gjerrildbanestien«, et fhv. tracé, der for en gangs skyld ikke er asfalteret, men 

natursti det meste af vejen. Ved det fhv. Skærsø Trinbræt drejer jeg th mod her-

regården, mens »Nordsøstien«, som jeg har fulgtes med siden Grenå, fortsætter 

ad Gjerrildbanens (1911-56) tracé mod Ebeltoft. Jeg fortsætter gennem Skærsøs 

gårdsplads og videre ad markvejen ind i skoven, og så er det ellers bakke op og 

bakke ned gennem den varierede skov med mange lysåbne arealer, der minder 

om en engelsk park. Jeg passerer det sydvestlige hjørne af den store Stubbe Sø, 

og standser for denne gang ved den travle Ebeltoftvej. 

E1 dk, etape 2: 

 km: 13,5-32,7 

 Glatved Strand 

 Rugård 

 Skærsø 

 Stubbe Sø 

 2015-07-26 

 

underlag: 

 natur&grus 79% 

 asfalt/fliser 21% 

 

afmærkning:  

 E1/Molsruten 
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Nationalpark Mols Bjerge II 

Bortset fra vejen fra Egens til Egens Havhuse skal jeg også i dag gennem natio-

nalparken. 

Jeg starter med at følge Ebeltoftvej et lille stykke mod nord, og drejer så tv ad 

Skovvej, hvor jeg skal opad bakken og derefter stik vest på en bakkekam med fyr-

retræer på skrænterne. Herefter drejer jeg lidt th og følger en markvej i skovbry-

net og så hen over græsmarken til vandmøllen Ørnbjerg Mølle, som er kendt fra 

1500-tallet og var i funktion til 1961. Siden er den blevet restaureret og der er 

indrettet en udstilling i Svinehuset m.m.  

Jeg fortsætter over mølleåen mod nord, drejer herefter vestpå og når ad snoede, 

offentlige grusveje til Krogryggevej, der fører ind i Kejlstrup. Her skal jeg rundt i 

byen og videre mod vest ad den gamle grusvej til Egens, hvor jeg tager cykelstien 

forbi Nappedam lystbådehavn til Kalø Vig. Her har den store p-plads bredt sig på 

begge sider af kystvejen. En middelalderdæmning med toppede brosten fører ud 

til ruinen af Erik Menveds engang så mægtige slot, der var lensmandssæde for he-

le Djursland indtil enevælden, hvorefter det blev brudt ned  

Jeg drejer rundt om restauranten og fortsætter gennem engen mod vest med Kalø 

og slotsruinen som en kulisse i Slotsvigen. Efter det lille engstykke, hvor en cykel-

turist er ved at pakke sammen efter overnatningen, skal jeg op ad skrænten og 

ind gennem Hestehaveskov. Jeg følger stien langs skrænten til picnic-pladsen, 

hvor jeg drejer op på skovvejen og begynder opstigningen til Rønde. 

E1 dk, etape 3: 

 km: 32,7-51,7 

 Stubbe Sø 

 Kejlstrup 

 Egens 

 Egens Havhuse 

 Kalø Vig 

 Rønde 

 2015-07-26 

 

underlag: 

 natur&grus 78% 

 asfalt/fliser 22% 

 

afmærkning: 

 E1/Molsruten 
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Rødtoppede pæle 

Jeg starter med 

udsigten over 

Kalø Vig og går 

vestpå ad den 

gamle Hesteha-

vevej, der nu er 

natursti. Efter et 

kort stykke 

Strandvej drejer 

jeg tv ned langs 

Føllebund, som i 

2004 blev om-

dannet til våde 

enge, som kan 

forbedre vigens 

livsbetingelser. 

Jeg går gennem 

portalen med 

skiltet »Følle 

Borgernes Lod« 

til den lille strand, som er den vestligste del af Nationalpark Mols Bjerge, og føl-

ger stranden rundt om pynten og op gennem sivene. Så følger jeg en ny sti i 

kanten af frugthaven, hvor lodsejeren gerne vil have sine nye små frugttræer i 

fred, og derfor har kantet stien med små rødtoppede pæle. 

Jeg fortsætter mod vest og drejer ned til stranden ved først givne lejlighed. Jeg 

følger småvejene til Strandvejen gennem Ugelbølle Strand og rundt langs kysten 

til Havhusene, hvor jeg kort efter drejer th og passerer herregården Vosnæsgård. 

Jeg går tv ind i skoven Horsehave og fortsætter gennem endnu en skov til en 

gård, hvor jeg drejer ned mod stranden ad en gammel trampesti. 

Nede ved stranden drejer jeg th og fortsætter langs stranden til den lille skov før 

Studstrupværket, der syner godt i landskabet. Jeg følger stien gennem småsko-

vene uden om værket og kommer ned til den lille havn. Her fortsætter jeg sydpå 

gennem klitter og strandenge til Havbakkevej, som jeg følger til p-pladsen. 

E1 dk, etape 4: 

 km: 51,7-70,3 

 Rønde 

 Følle Strand 

 Havhusene 

 Studstrup 

 Skæring Strand 

 2015-07-27 

 

underlag:  

 natur&grus 51% 

 asfalt/fliser 41% 

 smalt spor 8% 

 

afmærkning:  

 E1/Molsruten 
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Strand og by 

Jeg star-

ter ved 

den store 

p-plads, 

går over 

broen 

over Skæ-

ring Bæk 

og fort-

sætter 

sydpå 

langs 

stranden, 

hvor den 

private 

ejen-

domsret, 

strandro-

serne og 

højvandet 

ikke lev-

ner meget 

plads til 

en van-

drer. Un-

dervejs er der dog også store åbne plæner med bord/ bænkesæt, p-pladser og 

badebroer. Bortset fra en turkis badekåbe, en kajakroer og en hundelufter er her 

tomt og stille, men åbenbart ikke altid, for lidt senere kommer et nabohjælps-

skilt. 

Ved Egå Marina er der gang i sejlerlivet. Jeg fortsætter over broen ind gennem 

Åkrogens Strandpark, hvor motionsløberne er i gang. Lidt senere skal jeg op over 

den høje bro over banen og sydpå til Risskov, hvor Molsruten slutter. 

I lighed med fjernvandrevejene i Tyskland er ruten ikke afmærket gennem større 

byer, så man må selv finde vej gennem Aarhus. Jeg vælger at følge Risskovstien 

til Kystvejen og drejer så over på Mejlgade. Jeg krydser Nørreport, hvor der er 

gang i forberedelserne til Letbanen og når via Studsgade og Volden ind på torvet. 

Jeg fortsætter sydpå ad Immervad og drejer th langs åen. Det er tid til en pause, 

så vi går en tur i ARoS, hvor Olafur Eliassons 'Your Rainbow Panorama' altid er 

værd at opleve. 

Jeg fortsætter ad Åboulevarden og Thorvaldsensgade, og drejer ned langs åen 

ved Carl Blochs Gade til »Brabrandstien«, som jeg skal følge et godt stykke vej. 

Stien starter ved Bymuseet, hvor den snart krydser åen, som den følger rundt 

om hjørnet. Ved Søren Frichs Vej går jeg igen over åen og drejer så østpå ad 

Brabrandstien (Åbrinkvej). Her begynder »Vandreruten Aarhus-Silkeborg«. 

Lidt senere skal jeg under jernbanen, og det sker på en bro midt på Århus Å, som 

forbinder de to broer nord og syd for banen. Meget opfindsomt. Efter »De tre 

broer« drejer jeg vestpå langs banen og følger åen under Viby Ringvej. Ved næ-

ste bro forlader jeg Brabrandstien og krydser åen, som er på vej gennem Bra-

brand Sø. Jeg går op i engene og drejer ind gennem den nordlige del af landsby-

en Stavtrup, hvor denne etape slutter. 

E1 dk, etape 5: 

 km: 70,3-89,0 

 Skæring Strand 

 Egå Marina 

 Risskov 

 Aarhus 

 Stavtrup 

 2015-07-28 

 

underlag: 

 asfalt/fliser 65% 

 natur&grus 35% 

 

afmærkning:  

 E1/Molsruten 

 følg Vandreruten Aar-
hus-Silkeborg 
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Kontraster 

Ved vejen til 

Brabrand drejer 

jeg tv, krydser 

Søholmvej og 

går op på Ham-

melbanens 

(1902-56) gam-

le tracé. Endelig 

grus. Jeg passe-

rer herregården 

Constantinsborg 

og fortsætter til 

en p-plads, hvor 

jeg drejer th 

gennem skoven 

og ned til søen. 

Her følger jeg 

naturstien langs 

Årslev Engsø, 

som blev etable-

ret i 2003 som 

led i en vandmil-

jøplan, passerer 

Ormslev Stati-

onsby og så skal 

jeg op ad skrænten, lidt tv og så igen vestpå og under motorvejen. 

Jeg fortsætter på asfalten forbi de to store gårde, Harlev Mølle og Tarskov Mølle, 

og drejer så tv ad en smal, overbegroet sti over marken og ned til åen.  

Med et er jeg i en helt anden verden. Stien er smal, skrå og af og til stenet og 

med åbne rødder, så man skal passe på ikke at træde forkert og dratte i den bru-

sende Århus Å, som er ganske tæt på. Jeg følger stien til Fusvad, som tidligere var 

skel mellem to amter, tre herreder, tre sogne og tre byer.  

Jeg går over broen og drejer tv ind på skovveje i Adslev Skov, hvor det går op og 

ned ad bakkerne og gennem en kløft med fine skovhindbær. Der er mange stier, 

spange og skovveje, men afmærkningen er OK, så jeg kommer planmæssigt ud til 

Kollens Møllevej, hvor jeg krydser Jeksen Bæk, følger vejen et lile stykke op ad 

bakken, hvorefter jeg drejer tv ind i endnu en skov, Kolskov.  

Skovvejen ender med en opstigning ad en kælkebakke, og via en markvej kom-

mer jeg ud i Jeksendalen, passerer Jeksen og så er der fem km asfalt ad Gl. Ran-

dersvej. Jeg passerer Illerup Ådal, hvor man har gjort Danmarks største våbenof-

ferfund, og fortsætter over motorvejen og jernbanen og kommer ind i industri-

kvarteret, hvor denne etape slutter.  

E1 dk, etape 6: 

 km: 89,0-108,7 

 Stavtrup 

 Ormslev St.by 

 Fusvad 

 Jeksen 

 Skanderborg 

 2015-07-29 

 
  

underlag: 

 asfalt/fliser 56% 

 natur&grus 37% 

 smalt spor 7% 

 

afmærkning: 

 følg Vandreruten Århus-
Silkeborg 
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Fra sø til sø 
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Igen er jeg på egen hånd, idet vandreruten i lighed med fjernvandreveje i Tysk-

land ikke er afmærket gennem større byer, så jeg må vælge min egen rute gen-

nem Skanderborg. 

Jeg går ned til hovedvejen, tager den lille sti venstre om Audonicon og drejer ned 

ad Grønnedalsvej mod den fhv. gård. Her drejer jeg th og følger en lille sti til Sko-

lestien, som jeg skal følge ned til søen. Vi er kommet til det lærde hjørne med fle-

re skoler, et stort gymnasium - og en pizzabager. Jeg går gennem skoven, krydser 

Oddervej og drejer th ad Søstien. Efter lystbådehavnen går jeg op på Sølystvej, 

som jeg følger til den slutter. Her bruger jeg en gammel trappe op til Nørregade, 

som jeg følger et lille stykke mod syd, hvorefter jeg drejer vestpå og følger Øster-

gade, Bryggervej og Kirkevej til Vestergade, som fører mig op til hovedgaden. Jeg 

fortsætter vestpå til Vrold, hvor jeg drejer th ad Mossøvej. Her starter vandrerute-

skiltningen igen. 

Ved Mossø drejer jeg th og fortsætter langs søen til Alken. Her drejer jeg til ven-

stre ad Emborgvej, og halvvejs til Boes drejer jeg tv ad en gammel markvej ned i 

skoven. Jeg følger markveje, bræmmer og stier ned til søen og op igen til Em-

borgvej. Ved Munkevej drejer jeg ind gennem Emborg, passerer museet, hvor 

fundamentet er afdækket så man kan få en ide om grundplanen for det før så 

mægtige cistercienserkloster (1172-1561), og standser for denne gang ved p-

pladsen. 

E1 dk, etape 7: 

 km: 108,7-126,1 

 Skanderborg 

 Vrold 

 Alken 

 Emborg 

 2015-07-30 
  

 

underlag: 

 asfalt/fliser 73% 

 natur&grus 27%  

  

 

afmærkning:  

 følg Vandreruten Århus-
Silkeborg 
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Under Himmelbjerget 
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Fra p-pladsen går jeg ned ad 

Lindholmvej gennem skoven, 

passerer feriekolonien Ømbor-

gen og følger Lindholmvej mod 

nord til Emborgvej, hvor jeg 

drejer tv. Lidt efter krydser jeg 

Emborg Bro over Gudenåen, 

fortsætter lidt mod vest og dre-

jer så th ad Hejnæsvej. Jeg føl-

ger Gudenåen og Gudensø, men 

ser dem kun glimtvis gennem 

træerne. 

Jeg krydser vej 445 i nærheden 

af Ry og drejer ind i Rye Nørre-

skov, hvor jeg går ad skovveje 

langs Birksø og Julsø. Jeg går 

gennem en port ind i Natursty-

relsens skove og passerer den 

turisttravle vej mellem anløbs-

broen og Himmelbjerget. 

Jeg fortsætter på skovvejen mod vest og drejer så ind i skoven, hvor jeg skal over 

en bakke, hvor væltede træer spærrer stien, så jeg må bruge den alternative sti 

ned i kløften. Jeg fortsætter op ad næste bakke og over en græsmark, der kaldes 

'Familiestykket'. Ved nordsiden mangler der et skilt, men ruten går tv og igen th 

ad Bøgedalsvej. 

Snart efter er der skiltet th, idet jeg skal ad et smal sti op over en bakke, og det 

må være generalprøven til næste bjergsti, der snor sig mellem Lille og Store Knøs 

samt forskellige knolde, hvor der skiltes med udsigtspunkter. Udsigten fra stien 

fejler nu heller ikke noget. Jeg passerer Lilleknøsmarken på vejen ned og kommer 

ud til en skovvej, der fører mig hen til den p-plads, P10, hvor jeg stopper for den-

ne gang. 

P.S.: Hvis man fortsætter lige ud fra Familiestykket kan man undgå de smalle 

bjergstier, men pas på, for de fleste veje i dette område hedder Bøgedalsvej, og 

folderens kort er ikke tydeligt. 

E1 dk, etape 8: 

 km: 126,1-145,8 

 Emborg 

 Slåensø (P10) 

 2015-07-31 

 

underlag: 

 natur&grus 88% 

 smalt spor 9% 

 asfalt/fliser 3% 

 

afmærkning: 

 følg Vandreruten Århus-
Silkeborg 
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Skiftedag 
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Jeg går vest-

på og kom-

mer forbi den 

rene Slåensø. 

Kort efter toi-

letbygningen 

går jeg over 

Millingbæk, 

drejer tv og 

følger stien 

langs Borre 

Sø. Desværre 

er der så tæt 

vækst langs 

søbredden, at 

jeg ikke kan 

se søen og 

Paradisøerne, 

men det lyder 

som om der 

er en livlig 

sejlads. Jeg fortsætter ad skovveje gennem Paradiset. 

Ved stien umiddelbart før Sønderskovvej fortsætter »Vandreruten Århus-

Silkeborg« mod vest, men nu er det skiftedag, idet jeg skal over til vandreruten 

»Hærvejen«. Jeg går lidt mod øst ad Sønderskovvej og drejer th ad markvejen, 

som jeg følger syd om Rødkær Enge og til sidst via serpentineforløbet op til en 

afmærket rute: »Naturstien Horsens-Silkeborg«. 

Naturstien på 'Danmarks smukkeste jernbane', Horsens-Bryrup-Silkeborg (1899-

1968), følger traditionen fra andre fhv. banetracéer: Væk med skinnerne og på 

med noget asfalt. For en gangs skyld dog kun i godt en meters bredde, hvor man 

skal tage sig i agt for cyklisterne; resten er et ujævnt ridespor. 

Jeg følger Naturstien mod sydvest gennem Nøjkær Skov, under hovedvejen, over 

engene, i udkanten af Them, ud over markerne og til et kryds markeret med røde 

pæle, hvor jeg drejer th ad skovvejen Ansøvej. Efter knap en km kommer jeg til 

asfaltvejen Ansøvej, som jeg krydser for at komme over til Hærvejen og sydpå. 

P.S.: Hvis man fortsætter ad Naturstien kommer man til Vrads Station, hvor 

strækningen Vrads-Bryrup nu er veteranbane og Naturstien lagt uden om. Længe-

re fremme går Naturstien over »Den genfundne bro«, der blev gravet fri af grus-

dæmningen og flot restaureret i 2014. 

E1 dk, etape 9 

 km: 145,8-163,2 

 Slåensø (P10) 

 Paradiset 

 Them 

 Vrads Sande 

 2015-08-06 

 

underlag: 

 asfalt/fliser 65% 

 natur&grus 35% 

 

afmærkning: 

 følg Vandreruten Århus-

Silkeborg 

 følg Naturstien Horsens-
Silkeborg 
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Hede og plantager 
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Jeg krydser Ansøvej og drejer sydpå ad Hærvejens 

græsklædte sti. Klitheden »Vrads Sande« blev fredet i 

1968, men det er nødvendigt at pleje den med afgræs-

ning, så derfor blev vandreruten omlagt i 2010 og he-

den indhegnet. Hvordan råvildtet finder ud af, at de nu 

kan græsse i fred, ved jeg ikke, men ikke langt fra heg-

net græsser en hjort. Jeg følger hegnet, og kort efter 

passerer jeg Silkeborg Kommunes fine lejrplads med 

sheltere, toilet og vand. 

Jeg krydser Store Hjøllundvej, og når ad sandede stier 

op på bakken. Her skal man tage sig tid til at nyde den 

fremragende udsigt. Jeg drejer ind på skovvejen gen-

nem Store Hjøllund Plantage og fortsætter mod syd. Ef-

ter et kort stykke asfalt drejer jeg ind i Grane Plantage. 

Mod øst ligger nogle af Danmarks reneste søer, Tingdal-

søerne, der blev fredet i 1987, og mod vest ligger Ting-

dalskoven og Torup sø, hvor der er opholdsmuligheder. 

Jeg går ind på Godthåbsvej ved Boest Bæk og er nu i 

Ikast-Brande kommune. Jeg drejer th ved næste grus-

vej og fortsætter ind i det sydøstlige hjørne af Palsgård 

Skov, som er en af Danmarks ældste plantager. Her går 

jeg gennem engen og drejer mod syd, hvor jeg passerer 

Boestmose, som er en af de i alt syv højmoser, hvor der 

gøres en indsats for at bevare og genskabe de gamle 

tørvemoser. Umiddelbart syd for mosen ligger Nørho-

ved, hvor der er herberg m.m. 

Jeg fortsætter sydpå gennem skove, går et kort stykke langs den travle Silkeborg-

vej, og drejer så ind på stien rundt om gravhøjene. Længere fremme skal jeg over 

en våd eng, hvor det har været nødvendigt at anlægge nogle spange. Som det 

fremgår af info-tavlerne er vi faktisk på den jyske højderyg, men vandet har må-

ske svært ved at beslutte sig for om det skal blive eller løbe mod vest eller øst. 

Oppe på det tørre ligger endnu en ny shelterplads, som er afmærket med en god 

info-tavle, hvor der henvises til vand og indkøbsmuligheder. 

Efter en kort tur gennem skoven skal jeg over Horsensvej, gennem skoven, under 

Hovedvej 13, gennem endnu en skov og derefter forbi hundetræningsbanen og 

hen til Skovbakken, hvor chaufføren venter. 

E1 dk, etape 10: 

 km: 163,2-181,2 

 Vrads Sande 

 Nørre Snede 

 2015-06-10 

 

underlag: 

 natur&grus 89% 

 smalt spor 6% 

 asfalt/fliser 5% 

 

afmærkning: 

 følg Hærvejen 

 

 

 

Her fortsætter Hærvejen mod 

nord mens E1 drejer mod øst 

 

 

Sønderhaleengen 
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Jeg går lidt mod syd og drejer så ind i Nedergård Skov, først 

på skovveje og derefter på en nyanlagt natursti, forbi Lang-

banke og Groest Høj og et hedeområde, der var modtage-

plads for RAFs våbennedkastninger under besættelsen. 

Ved grusvejen til Rørbæk Sø tager jeg genvejen sydpå til 

grusvejen »Hærvejen«, en af de oprindelige hærvejsstræk-

ninger med gamle spor. Snart passerer jeg Koutrup Skov og 

»Naturcenter Koutrupgård«, hvor der er kommunal natur-

skole. Dette område kaldes også Det Store Vandskel, idet 

det er her to store åer har deres udspring og løber hver sin 

vej. Skjern Å, som har sit udspring i en sø 200 m sydøst for 

vejen, løber mod vest under »Hærvejen«. Følger man stien 

langs Skjern Å og fortsætter 700 m mod sydøst kommer 

man til Gudenåens udspring. Der er et meget stort net af 

afmærkede stier og mange offentligt ejede arealer med for-

skellige opholdsrum i dette smukke område, som bl.a. er 

beskrevet i Rørbæk Sø-folderen fra Naturstyrelsen og kom-

munerne. 

Jeg krydser Skjern Å og passerer lidt senere Tinnet Krat, et 

egeskovsområde med en troldeskov, og derefter resterne af 

Margrethediget, som formentlig har spærret Hærvejen i de 

første årh. e.Kr.  

Ruten fortsætter ad den asfalterede »Hærvejen« forbi Øster 

Nykirke, som er indviet til Skt. Peder. Her har tidligere væ-

ret valfart til Skt. Peders Kilde, som ligger umiddelbart øst 

for vejen. Ruten fortsætter gennem udkanten af Kollemor-

ten, som har fået navn efter 'den kolde Morten', Martin af 

Tours; det er også ham med Mortensdag. Lidt syd for byen 

tager ruten et sving mod øst ud over markerne og gennem 

små skove, og fortsætter ind mellem gården Agerholms 

driftsbygninger. Læg mærke til beboelseshusets fine hoved-

dør i jugendstil. 

Ruten fortsætter på en markvej under den nye motorvej, og 

ved næste asfaltvej er det slut for denne gang. 

P.S.: Flere steder på ruten er afmærkningen blevet fornyet, ind i mellem med et 

skilt af en voksen og et barn og påskriften Hærvejen. - Det er jo fint med nye pæ-

le og skilte, men hvor er det trist, at kommuner og turistkontorer ikke kan enes 

om en fælles branding... 

E1 dk, etape 11: 

 km: 181,2-200,0 

 Nørre Snede 

 Kollemorten 

 Givskud Mark 

 2015-06-28 

 

underlag: 

 natur&grus 77% 

 asfalt/fliser 21% 

 smalt spor 2% 

  

afmærkning: 

 følg Hærvejen 

 

 

 

Nedergård Skov 

 

 

Gennem gården 
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Jeg går hen ad Hovvejen, som må have været brugt 

som pendlervej til et nærliggende gods. Ved hjørnet 

drejer jeg igen ind på »Hærvejen« sydpå.  Lidt mod 

nord ligger Tingbakke og Galgebakke, hvor man kunne 

få afgjort og eksekveret stridigheder, og Galgedam, 

hvor dyrene kunne slukke tørsten. 

Ruten fortsætter mod syd forbi bronzealderhøjene 

Knudshøje, hvor »Hærvejen«  igen er blevet til en 

grusvej. Her er flere gamle hærvejsspor og flere ste-

der har sliddet lavet en hulvej. Efter sigende ses en 

hovedløs kræmmer lidt syd for krydset ved Præsteve-

jen. 

Jeg fortsætter th ad Gl. Tingvej, krydser Vejlevej og 

drejer ind gennem det lille krat, hvor der er en fin ra-

steplads og en gammel hærvejskro, Harresø Kro. Jeg 

drejer th ad »Hærvejen« og tv ved Harresøvej, hvor 

jeg skal ind gennem Lille Harresøgård, tværs over 

gårdspladsen og videre østpå til den lille bebyggelse 

ved Hvejselvej. Her fortsætter jeg sydpå langs Tør-

ringvej på en ny cykelsti, som går under den nye 

nordlige omfartsvej, Mangehøje. Derefter følger jeg 

Tørringvej, nu som cykelsti, ind i vikingekongernes Jel-

ling. 

Det historiske område ved »Jellingmonumenterne«, 

som omfatter de to runesten fra Harald Blåtands tid, 

middelalderkirken og de to gravhøje, der i 1994 kom 

på UNESCOs verdensarvliste, bliver mere og mere 

synligt. Senest er der blevet opsat en række hvide 

pæle for at visualisere et palisadehegn og hvide plader 

til at markere den store skibssætning, der omkranser 

højene. 

Jeg går ind i området vest for Nordhøjen (Thyrashøj), fortsætter vest for kirken, 

nord om Sydhøjen (Gormshøj), derefter ad den gamle, smalle Thyrasvej bag om 

hovedgaden, og så drejer jeg sydpå ad Skovgade. Her går jeg gennem golfbanen 

og ind i skoven ved musebøgen. 

Vel ude af skoven drejer jeg tv ved Skovdallund, passerer Fårup sø og så er der 

asfalterede sogneveje ud over markerne hele vejen til Kærbølling, hvor denne 

etape slutter. Flere steder undervejs er der en dejlig udsigt mod Vejle. 

E1 dk, etape 12 

 km: 200,0-220,8 

 Givskud Mark 

 Harresø 

 Jelling 

 Skovdallund 

 Kærbølling 

 2015-06-28 

 

underlag: 

 asfalt/fliser 74% 

 natur&grus 26% 

 

afmærkning: 

 følg Hærvejen 

 

 

 

Jelling 

 

 

Udsigt mod Vejle 
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I Kærbølling går jeg 

mod syd, krydser ho-

vedvejen og kommer 

ned til den fhv. Ha-

raldskær Fabrik, hvor 

jeg drejer ind på 

»Bindeballestien«, 

Vandelbanens gamle 

tracé (1897-1957), 

der her er asfalteret. 

Denne strækning 

bruges også af Kyst-

til-Kyststien, som jeg 

skal følges med til 

Klebæk Høje. 

Jeg fortsætter vestpå 

til Vingsted, som er domineret af det store Hotel- og Konferencecenter og DGI-

bygninger, men her har altid været aktivitet. Nogle bygninger har nu fået nyt liv, 

fx er der indrettet historisk værksted i den tidligere mølle, og andre er genopret-

tet, fx en jernalder-landsby mellem Bindeballestien og Vingsted Sø. 

Ved den fhv. Ravning St. er den lille stationsbygning indrettet til udstilling om 

Ravningbroen, der blev bygget af Harald Blåtand i 979-980 og kun blev brugt nog-

le få år. En kopi af et brofag kan ses på engen. 

Jeg fortsætter på Bindeballestien, nu uden asfalt. Stien bliver sine steder noget 

smallere og cykeltrafikken aftagende. Jeg går over Vejle Å, der kommer nordfra, 

og ved næste vejkryds drejer jeg sydpå ad en sandet hulvej. Bindeballestien fort-

sætter endnu 700 m til 'museerne' Bindeballe St. og Bindeballe Købmandsgård. 

Ved Spjarupvej drejer jeg tv, fortsætter gennem den lille landsby med de spredte 

gårde og standser for i dag ved Bindeballevej. 

E1 dk, etape 13: 

 km: 220,8-235,5 

 Kærbølling 

 Vingsted 

 Spjarup 

 2015-07-22 

 

underlag: 

 natur&grus 53% 

 asfalt/fliser 47% 

 

afmærkning: 

 følg Hærvejen 

 

 

 

Ravning 

 

 

Ved Spjarup 
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Jeg starter ved et vejkryds, 

hvor man nu skal huske at 

holde th ad den Bindebal-

levej, der går mod vest, og 

følge skiltningen ind på 

den nye rute. Kort efter 

tager jeg markvejen tv, 

krydser Bøgvadvej og fort-

sætter ad Spjarup Markvej. 

Så går det th ad Ølgårdvej 

og lidt senere passerer jeg 

en kirketomt, hvor den 

længst forsvundne Kar-

bjerg Kirke har ligget. Ved 

»Hærvejen« møder jeg cy-

kelruten, der kommer fra 

Randbøl. Jeg fortsætter 

mod vest ad Frederikshåb-

vej til Fitting, og sydover 

via Skødevej til Hejnsvig-

vej, hvor jeg drejer th og 

ind på cykelstien. Ved Kir-

kedam er jeg igen tilbage 

på den gamle rute. 

Omlægningen er markeret 

med nye stipilvejvisere. 

Man skal lige vænne sig til, 

at skiltningen nu ikke er på 

pæle og at den her gælder både hærvejscykelruten og hærvejsvandreruten. Endnu 

et kapitel i den brogede fortælling om hærvejsskiltningen. 

Desværre går vandreruten nu uden om den relevante seværdighed, »Fredet Hær-

vej«, med de historiske hærvejsspor. End ikke et vejvisningsskilt er det blevet til, 

men her er positionen: N55.59895 E9.17306 

Jeg drejer th på grusvejen og  passerer den store vandreblok fra Ålandsøerne, 

Hamborggårdstenen. Ved næste hjørne tager jeg afsked med Kyst til Kyststien, 

som fortsætter mod vest, og drejer sydpå til »Klebæk Høje«, hvor der er flere for-

tidsminder, ikke mindst den 45 m lange skibssætning, der har en runesten ved 

stævnen og en bronzealderhøj agten. Mellem højene, tværs over skibssætningen, 

løber et 10 m bredt hærvejsspor, så man har nok brugt de to høje som vejvisere. 

Jeg fortsætter sydpå til Bække, hvor der foran kirken er placeret endnu en rune-

sten, og mod vest ad cykelstien gennem Asbo. Her drejer jeg sydpå ad hovedve-

jen og stopper for denne gang ved rastepladsen i Ratzeburgs Plantage over for 

Stavlund. 

E1 dk, etape 14: 

 km: 235,5-255,4 

 Spjarup 

 Fitting 

 Bække 

 Asbo 

 Stavlund 

 2015-07-22 

 

underlag: 

 asfalt/fliser 67% 

 natur&grus 33% 

 

afmærkning: 

 følg Hærvejen 

 

 

 

Bække 

 

 

Fredet Hærvej 
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Fra rastepladsen går det mod syd på cykelstien indtil 

en lille genvej rundt om en sportsplads. Jeg lander 

foran Læborg Kirke, hvor der også er placeret en ru-

nesten, hvis tekst efter sigende indeholder samme 

navn, 'Ravnunge-Tue', som de to runesten på etape 

14. Det må have været en viking med magt. 

Jeg fortsætter gennem Læborg og drejer tv ad en 

grusvej, forbi gården og ind på et smalt spor til en 

minkfarm, der er blevet udvidet siden sidst jeg var 

her. Ved indkørslen til minkfarmen står en slidt træ-

skulptur af Sct. Gertrud, de rejsendes beskytter. Jeg 

fortsætter ud over markerne, drejer th og følger cy-

kelstien langs åen og under motorvejen ind i Vejen. 

Via Skolegade kommer jeg ind på Nørregade, passe-

rer Vejen Kirke , hvor Pilgrimsruten/Pilgerroute be-

gynder, og fortsætter på gågaden under banen. Ved 

Askovvej drejer jeg th, og umiddelbart før Boulevar-

den igen th op på stien, som jeg følger forbi Idræts-

centret. 

Ruten fortsætter gennem Vejen Skov og ud over 

markerne med de fredede egehegn til det nye villa-

kvarter nord for Askov. Ved Askov Kirke drejer jeg 

sydpå, så en lille smule mod øst, og videre sydpå til 

Skibelund Krat med de nationale skulpturer. Ad den 

snoede vej når jeg ned på hovedvejen og fortsætter 

sydpå forbi »Friheden« til Kongeåen og Frihedsbroen, 

hvor p-pladsen nu også rummer et par sheltere og en info-tavle om Kongeåstien, 

som jeg skal følges med et stykke vej. 

Jeg drejer tv ved første grusvej, passerer Hærvejsherberget og fortsætter ad 

skovveje langs Kongeåen til fodboldgolfbanen, hvor jeg følger stien til Hermansens 

Høj. Jeg fortsætter østpå gennem engen og drejer ned mod Kongeåen, bruger et 

par spange over de gamle engvandingsgrøfter og kommer op på vejen ved Knag-

mølle, hvor denne etape slutter. 

E1 dk, etape 15: 

 km: 255,4-275,6 

 Stavlund 

 Læborg 

 Vejen 

 Askov 

 Knagmølle 

 2015-07-22 

 

underlag: 

 asfalt/fliser 64% 

 natur&grus 34% 

 smalt spor 2% 

 

afmærkning: 

 følg Hærvejen 

 

 

 

Skibelund Krat 

 

 

Kongeåen ved Knagmølle 
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Jeg starter ved Knagmølle, en af de gamle vandmøller ved 

Kongeåen, og går op ad bakken. Her drejer jeg mod Skod-

borg, passerer den tidligere domænegård, Lundsgård, og 

fortsætter mod syd. Lige før hovedvejen drejer jeg th ad 

den uasfalterede cykelsti, men snart tv og over vejen idet 

jeg skal ned ad den nye, smalle sti mellem søen og indu-

strikvarteret. 

Jeg følger stien langs Skodborg Bæk, går over en vende-

plads og ned ad en miserabel trappe og videre langs bæk-

ken, som jeg krydser på en smal bro. Jeg fortsætter på den 

anden side af bækken og drejer tv på Gejlager. I ådalen 

mod syd har man fundet rester af en borg fra 1300-tallet, 

men i dag er der intet at se. 

Jeg runder vandværket, drejer th og følger skovveje og sti-

er gennem Gejlager Skov. Så går ruten mod vest ad en 

bræmme og en markvej, over Gilbjergvej og sydpå ad 

skovveje gennem Præsteskov, Skodborg Skov og Haralds-

holm Skov til den travle Koldingvej nord for Jels. 

Ad cykelsti og vandresti når jeg ned til Jels Nedersø, hvor 

der ligger et lille vikingeskib. Det årlige vikingespil har 

kvarter på den anden side af søen. Jeg følger Jarlsvej ind til 

torvet, slår et slag op om møllen, en flot, hvidkalket galle-

rihollænder fra 1859, hvor der fornylig har været turistkon-

tor, og fortsætter sydpå ad Hennekesdamvej. Kort før går-

den drejer jeg over mod Klovtoftvej, som jeg følger til 

Stursbøl Plantage.  

Fra det nordvestlige hjørne fører en diagonal sti tværs gen-

nem plantagen, der ellers er præget af lige veje. Plantagen 

blev voldsomt hærget af stormen i 1999; douglasfyrren i 

billedet (fra 2006) var et af få overlevende træer, men alle 

de lave træer er vokset op efter stormen, og i dag er der 

endnu flere langs den gode sti. Det gik også ud over de 

gamle, forkrøblede træer i »Troldeskoven« vest for stien, 

men nu er der savet troldeansigter ud i stubbene. 

Ved Øster Lindetvej drejer jeg tv og snart efter th tværs gennem et ensilagedepot. 

Mærkeligt, at vandreruten ikke følger cykelruten over åen, så landmanden kan ha-

ve sin bedrift i fred, og vi andre slippe for den fedtede asfalt. 

E1 dk, etape 16: 

 km: 275,6-294,9 

 Knagmølle 

 Skodborg 

 Jels 

 Stursbøl 

 2015-08-29 

 

underlag: 

 natur&grus 65% 

 asfalt/fliser 31% 

 smalt spor 4% 

 

afmærkning: 
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Jeg starter på hjørnet af Slevadvej 

og Stursbølvej. Cykelruten fortsæt-

ter mod syd, men jeg går mod 

vest, passerer hærvejsherberget og 

drejer tv ind i skoven. Jeg følger en 

skovsti til Prinsensvej gennem Ok-

senvad Hede, der lige som Stursbøl 

Plantage blev tilplantet som de før-

ste plantager i Danmark efter kon-

gens køb af de øde områder i 1802. 

Jeg drejer tv ind på en skovvej, 

passerer oldtidshøjen Prinsens Høj 

og fortsætter sydpå. 

Ruten drejer mod øst ad en smuk 

strækning langs Nørreå, hvor den 

smalle, snoede sti desværre bærer 

præg af cykeldæk. Trist. Jeg går op 

i skoven og følger skovvejene ud af skoven. Her drejer jeg th, går over Slevad Bro 

og lidt senere Tingvad Bro. Disse -vad-navne og de mange gravhøje her omkring 

tyder på, at her har været lidt af et trafikknudepunkt. 

Jeg fortsætter sydpå og drejer snart tv ad grusveje og markveje forbi Kraftmose 

og ind gennem Jegerup, hvor jeg skal ned ad Overbæksvej og gennem en smal, 

gammel bro under banen. Mere asfalt forbi gårdene til jeg når stien på bræmmen 

gennem markerne. Jeg lander i en lille skov, går over den forladte Haderslev-

stikbane (1866-1974), under hovedvejen og så tv forbi punkthusene. Efter den 

nye p-plads drejer jeg th og følger en ny sti mellem SE Arena og svømmehallen, 

hvor denne etape slutter. 

E1 dk, etape 17: 

 km: 294,9-310,7 

 Stursbøl 

 Jegerup 

 Vojens 

 2015-08-29 

 

underlag: 

 natur&grus 59% 

 asfalt/fliser 36% 

 smalt spor 5% 

 

afmærkning: 
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Jeg starter ved den store p-plads ved svømmehallen og 

fortsætter sydpå bag om kirken. Foran menighedshuset 

drejer jeg tv og følger skolestien. Jeg fortsætter ind i 

skoven rundt om Grønbjerg og kommer ud på Lade-

gårdsvej, hvor jeg holder tv forbi de store gårde. Så 

drejer jeg lidt mod nord og så th ad Kirkestien gennem 

skoven Sandkule. 

Jeg drejer th efter broen over Stevning Dam og op på 

dæmningen, som opstemmer dammen og møllesøen. 

Endnu en bro, Pionerbroen, fører mig over til Tørning 

Mølle-komplekset, som nu anvendes til forskellige kultu-

relle formål. Her har været vandmølle siden 1300-tallet, 

men den nuværende møllebygning er fra 1908. Fra bro-

en kan man mod sydøst se åen og kanalen, der levere-

de vand til et af de første fabriksområder i Danmark, 

Christiansdal, hvor kun elværket er bevaret. 

Jeg fortsætter op ad slotsbanken gennem voldstedet, 

hvor den store middelalderborg er væk for længst, men 

i parken findes nu et lille arboret. Ved Tørninggård, som 

også er hærvejsherberg og landbrugsmuseum, drejer 

jeg ind på en cykelsti i skellet mellem to marker, og så 

går det ellers ud over markerne på grusveje, rundt om 

Høgelund Mejeri og via Hulvej til Tøndervej. Her drejer 

jeg mod Vedsted og så ad Præstevej ned forbi den 

smukke sø, hvor præsten kan kigge over til sin kirke på den anden side af søen. 

Jeg drejer th og følger en sti langs det levende hegn til Lille Vedbølvej, hvor jeg 

drejer ned forbi gårdene. 

Vest for Bakkegården er der en sti til en betonbunker camoufleret som en gravhøj. 

Den var en del af »Sicherungsstellung Nord«, hvis over 900 betonanlæg, baner 

m.m. tværs over Jylland blev anlagt af tyske straffefanger 1916-18 for at skærme 

mod en engelsk invasion. De fleste anlæg blev sprængt, da Sønderjylland igen 

blev dansk, men der er stadig en del at se på. 

Jeg fortsætter sydpå langs Abkær Mose, krydser Marstrupvej, og fortsætter langs 

endnu en mose, Stengelmose, som jeg følger lidt mod vest til landevejen »Hærve-

jen«, den gamle oksevej fra Haderslev. Jeg tager næste vej th, passerer et hær-

vejsherberg og fortsætter til Immervad Bro. 

E1 dk, etape 18: 

 km: 310,7-330,3 

 Vojens 

 Gammel Ladegård 

 Tørning 

 Høgelund 

 Vedsted 

 Immervad 

 2015-08-19 

 

underlag: 

 natur&grus 74% 

 asfalt/fliser 26% 
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Jeg starter ved den gamle stenplankebro fra 1787, der førte over 

Rudbækken indtil 1952, hvor bækken blev reguleret. Ved »Hærve-

jen« drejer jeg th og passerer snart et sted, der på ældre kort er be-

nævnt 'bedeplads', dvs. studedrivernes rasteplads. - Det har der nok 

været behov for, idet de gamle regnskaber viser, at der i nogle få 

uger i foråret blev drevet op mod 50.000 stude fra Nordjylland til 

markederne sydpå, bl.a. til Wedel vest for Hamburg. Studedriften fo-

regik fra 1350 til 1860, hvor jernbanen tog over.  

Lidt senere passerer jeg en runesten fra vikingetiden med påskriften 

'Hærulf'. Den kendes i dette område fra 1600-tallet, men var krigs-

bytte fra 1864-1951. Jeg drejer ind forbi pilgrimshytten ved Hovs-

lund, men som det tydeligt fremgår af kortet fortsætter »Hærvejen« 

lige ud som landevej 24. Jeg går mod øst gennem den lille skov og 

fortsætter over markerne, derefter gennem Øster Løgum og videre 

ad biveje. 

Midt på den bare mark møder jeg et uanseligt dige kaldet Æ Vold,  

som stammer fra jernalderens grænsestridigheder. Parallelt hermed 

byggede tyskerne 1600 år senere Andholm Batteri, hvor der bl.a. er 

en intakt ammunitionsbunker, idet ejeren modsatte sig bortspræng-

ningen af denne del af »Sicherungsstellung Nord«. En sti fører langs 

diget derhen. 

Længere nede af vejen går ruten gennem et område med mange 

store grusgrave, derefter et stykke på hovedvejen, og så tv ad 

»Hærvejen« gennem Rødekro. Den gamle hærvejskro, »Røde Kro« 

fra 1645, som fik navn efter Rødåen, har siden givet navn til byen, 

men det var først da den sønderjyske længdebane kom i 1864 og 

Rødekro station blev bygget som nabo til kroen, at byen fik fart på. 

Umiddelbart før jernbaneoverskæringen drejer jeg tv og følger en 

smal sti langs den nedlagte Aabenraa-stikbane (1868-1971) til ring-

vejen, som jeg krydser, så jeg kan komme rundt om Rise kirke. I havegærdet 

over for kirken er der indmuret en vejvisersten fra 1788, og ved vejkrydset står en 

genforeningssten, som blev rejst i 1937 af ungdomsforeningerne. 

Jeg fortsætter gennem Rise og ud over markerne til Søst. 

E1 dk, etape 19: 
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underlag: 

 asfalt/fliser 87% 

 natur&grus 12% 

 trafikeret vej 1% 

 

afmærkning: 

 følg Hærvejen 
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Jeg går sydpå ved vejkrydset, ud over markerne, og 

drejer tv på »Hærvejen«, som jeg følger uden om 

Hjordkær. Efter fabriksområdet møder jeg et skilt, 

der viser ind mod den unikke hjulgrav, der er mindst 

4000 år gammel. Den blev fundet som nederste lag i 

en bronzealderhøj ved udgravningen 1978, men er 

siden flyttet fra fabriksområdet til et mere fredeligt 

hjørne ved siden af en gravhøj, fra hvis top man har 

et glimrende overblik. 

Gården Toldsted er markeret med byskilt, selv om 

nærmeste landsby hedder Nybøl. Her hvor Oksevejen 

og Ribevejen løber sammen blev der i 1435 oprettet 

en kro og en toldstation. Tolderne og kroen er væk, 

men der er stadig en gammel vejviserpæl og spor ef-

ter et bedested. 

Jeg fortsætter ad den trafikerede vej og drejer ned 

ad Urnehovedvej, der snart skifter navn til Oksevejen 

og senere til Gl. Oksevej. Nu er der 9 km fredet grus-

vej, som lodsejerne i øvrigt selv vedligeholder med 

materiel og materialer fra kommunen. 

Ved Urnehoved lå Sønderjyllands landsting fra 1074-

1523, men præcis hvor, er der ingen der ved. I 1946 

blev der anlagt en mindelund med en række sten, der 

fortæller om de drabelige begivenheder, som skulle 

have fundet sted her. Lidt senere passerer jeg en 

golfbane, og så skal jeg over Bjerndrup Mølleå via 

Povlsbro, en flot buebro fra 1844. 

Umiddelbart før hovedvejen drejer jeg tv ad Hjerneshøjvej. Før motorvejen drejer 

jeg th ad asfaltstien under hovedvejen. Her ved cykelstien til Kliplev stopper turen 

for denne gang. 

E1 dk, etape 20: 

 km: 345,3-360,5 
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underlag: 

 natur&grus 72% 

 asfalt/fliser 21% 

 trafikeret vej 7% 

 

afmærkning: 

 følg Hærvejen 
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Jeg går gennem industrikvarteret, langs det leven-

de hegn og op ad trappen op på banedæmningen. 

Trappen kunne trænge til en kærlig hånd, men 

verden går da fremad; sidst jeg var her, var der 

kun et reb til hjælp ved opstigningen. 

Jeg går th langs med Sønderborg-stikbanen 

(1901), og krydser »Hærvejen«, som er blevet til 

hovedvej under navnet 'Hellevad-Bovvej'. Den slår 

et sving mod øst og passerer Oksekær, hvor der 

tæt på motorvejen er bevaret et stykke oprindeligt 

hærvej. Vandreruten slår et sving mod vest ad ud-

mærkede markveje. Vi mødes igen i Bommerlund. 

Stien fortsætter mellem en ejendom og banen, 

men snart er det ad biveje ud over markerne. Syd 

for Bjerndrup drejer jeg tv, fortsætter gennem Per-

bøl og drejer th ad markvejene, krydser Stolte-

lundvej og går ind i Bommerlund Plantage, som var 

et åbent og øde område indtil prøjserne tilplantede 

den 1881-1901 på den fhv. Bommerlundkros jorder 

og nærliggende hedestrækninger. 

Lidt senere drejer jeg tv og fortsætter ad grusvejen 

i skovbrynet til »Hærvejen«, hvor jeg drejer th. 

Ved næste grusvej drejer jeg igen th på en oprin-

delig del af den gamle hærvej, og snart skal jeg 

over en af de smukke, gamle stenbroer, Gejlå Bro. 

Skovvejen th fører ind til mosen Paradiset. Her var 

et bedested, hvor studedriverne kunne slappe af, idet engen ved mosen var af-

grænset af Gejlåen og stensatte diger, som skulle 'skille horn fra korn'. 

Jeg fortsætter ad sandede skovveje tv og th for asfaltvejen. Under-vejs er der be-

varet 15 vejpligtsten, der fra 1770-1900 viste hvilken lokal gård eller landsby, der 

havede ansvaret for vedligeholdelsen. Ved hovedvejen drejer jeg tv, krydser mo-

torvejen, passerer Piet Heins »Lyren« og drejer så sydpå ad markvejen gennem 

Lyreskoven. 

I Bov drejer jeg tv ad »Hærvejen«, passerer Bov kirke og Bov kro og går ned ad 

Rønsdamvej. Den er ført ved siden af en gammel stump brolægning, der var en 

del af »Den krumme vej«, som var hovedvejen sydpå indtil chausséen mellem 

Åbenrå og Flensburg blev bygget i 1845. Jeg drejer lidt tv og følger Gendarmstien 

til Kruså. Hærvejsvandreruten drejer mod syd og stopper ved Rønsdam/Niehuus-

grænsen. Sydpå er »Pilgerroute«, som bl.a. bruger de gamle Ochsenweg-spor ved 

Knoop, kun afmærket til Rendsburg, ikke til Wedel. 

Oppe på bakken er der en fremragende udsigt over Kruså Tunneldal, som blev 'sat 

i stand' gennem et grænseoverskridende natursamarbejde 2003-2006. Jeg skal 

ned igennem dalen og langs Krusåen, og så går det op igen til endnu en fremra-

gende udsigt over møllesøen og Kruså. Jeg går ned ad bakken og drejer th ind i 

skoven. Ved hovedvejen kommer E6 fra øst og følges med E1 mod syd, så jeg går 

ned forbi de fhv. toldbygninger og langs den lille p-plads. Her fører en sti ind i 

skoven til Alte Zollstraße, hvor den tyske del af E1 og E6 begynder. 

E1 dk, etape 21: 
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underlag: 

 natur&grus 58% 

 asfalt/fliser 36% 

 smalt spor 5% 

 trafikeret vej 1% 

 

afmærkning: 

 følg Hærvejen 

 følg Gendarmstien 
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