Fietsroute nr. 9: Øster Lindet, Lengte 15 km

Bekijk de ﬁetsroute op een Google kaart via "Visit Vejen" op de
app op uw smarthpone.
U gat als volgt te werk:
•

Download de app in de AppStore of GooglePlay, zoek "VisitVejen"

•

U antwoord "Ja" op de noodzaak om uw loca*e te gebruiken.
Zo kunt U onderweg zien of U de route volgt.

•

U vindt de digitale gids voor de ﬁets onder (placering i struktur – skal ikke oversæ0es)

•

De verschillende bezienswaardigheden op de route zijn ook in
de digitale gids gemarkeerd.

In de app staat het in het Deens beschreven, maar U vindt de
1. het dorpshuis van Øster Lindet
Het dorpshuis werd ingewijd in 2006 en hee o.a. een grote mul -zaal. Met grote inzet van de gemeenschap werd de bouw
van het huis gerealiseerd voor een bedrag van 4,8 milj. kr.

2. de kerk van Øster Lindet
De kerk is van midden 1100 en bestaat uit een romaans koor en schip, samengesteld uit vierkante granietstukken, en aan de
westgevel uit een wapenhuis van 1858. De kerk hee een omva)ende restaura e ondergaan na een brand in 1980, veroorzaakt door blikseminslag. De dakplaten in lood en planken voor de zolder, zijn iden ek aan de oorspronkelijk gebruikte materialen. Zoals vele zuidjutlandse kerken hee de kerk van Øster Lindet geen toren. Later kreeg de kerk een ekstra uitbouw op
het dak. Vanaf 1989 fungeert die als klokketoren. Zichtbaar zijn de kalkbeschilderingen in de vorm van rozen, uit de late middeleeuwen. Ook het doopfont is romaans. Ten oosten van de kerk staat een herdenkingssteen ter ere van de 22 jonge mannen uit de gemeente, die gesneuveld zijn in de eerste wereldoorlog. De steen werd gevonden op het land van de pastorie.
Beeldhouwer Niels Hansen uit Vejen bewerkte daarna de steen.

3. Stursbøl Plantage
Wanneer men Stursbøl Plantage in rijdt, ligt er rechts een gebied met veel gra7euvels. Men krijgt er hier een idee van, hoe
dicht ze vroeger bij elkaar lagen. De vele gra7euvels zijn getuige van de grote ak viteit langs de Heerweg (Hærvejen) in Jels
en omstreken. Er zijn ca. 80 geregistreerde gra7euvels in de 380 ha grote plantage. Tot de orkaan in 1999 stond een deel van
de plantage bekend als ”hekse-bos”, vanwege de vele kronkelende bomen.

4. Jæ)e-kamers
Ten zuiden van Stursbøl ligt een groot steengraf. Het is 2,6 m lang, 1,3 m breed en 1.35 m hoog en omringd door in totaal 5
keien ter ondersteuning: 2 aan elke zijkant en 1 aan de achterkant. De open voorkant diende als ingang en werd afgesloten
met een lichtere, verwijderbare steen.
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5. Café Ellegaard (Stursbøl Kro)
Er doen verhalen de ronde over de jd, waarin grote kuddes runderen en varkens vanuit het noorden zuidwaards gedreven
werden, na een verblijf bij de herberg. Er zijn nog resten van dijken te vinden, die fungeerden als afrastering voor de dieren.
Vandaag de dag is de plek onderkomen voor drukbezochte muziekkoncerten.

6. Doorwaadbare plaats en brug in Mojbøl.
Toen het ambt Zuid-Jutland in 2004 de Jels rivier terugbracht in de oude meandervormen, vond men een oude doorwaadbare
plaats, aangelegd ca. 1000 jaar geleden. Deze is nu blootgelegd en werd des jds gebruikt door vee en wagens. De brug, in gebruik sinds 1917, werd gebouwd door duitse ingenieur-legers, als onderdeel van de duitse noordelijke verdedigingslinie dwars
door Zuid Jutland.

7. Even afwijken van de route … rich ng Gram rivier
Vanaf Øster lindet kan man via rus ge grindwegen, afwijken naar links rich ng de Gram rivier, via Sønderbyvej og Vråvej.

8. De nieuwe en oude pastorie
De oude pastorie lag bij de zuidelijke wal van de kerk. Na een veiling in 1910, waarbij de gebouwen verkocht werden, ontwierp
architekt Peter Gram de nieuwe pastorie, in gebruik genomen in 1911. Een nog oudere pastorie werd, naar men zegt, “in brand
gestoken door de slechte polen” jdens de oorlog tegen Zweden. Het duurde bijna 11 jaar, voor men energie had om een
nieuwe te bouwen. Bij de oprit naar de pastorie staat een zgn. "vruchtbaarheidssteen" uit de brons jd.
Deze werd gevonden in 1930 in het rivierdal ten zuiden van Øster Lindet. Volgens zeggen konden de oﬀergaves in de holtes
worden gelegd.

9. Øster Lindet dorpshuis
Øster Lindet dorpshuis is zuidjutlands oudste, nog steeds fungerende dorpshuis. Gebouwd in 1894 als tegenwicht tegen de
druk van de duitse overheid tegen de deensgezinde zuidjutlanders.

10. het sta on in Øster Lindet
In de jaren 1897-98 werd een spoorbaan aangelegd door Øster Lindet, "Kleinbanen" van Haderslev naar Rødding. Dit had 2
redenen: het vervoeren van steeds meer goederen en passagiers, maar ook heel duidelijk het versterken van de
duitsgezindheid in het gebied, door alleen duits treinpersoneel aan te stellen. Het gebouw valt duidelijk op vergeleken bij de
rest van de huizen in het dorp. Het was ingericht met restaurant en een zaal voor duitse ak viteiten.

