Fietsroute nr. 12: Hovborg oost, 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 "Visit-Vejen"
• 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 oversæ1es)
• De verschillende bezienswaardigheden op de route zijn ook in de digi-

tale gids gemarkeerd.
In de app staat het in het Deens beschreven, maar U vindt de Nederlandse beschrijving hieronder:

1. Hovborg Kro
De oude route om de ossen naar Holstein/Hamburg te drijven (Hærvejen) vormde de basis voor Hovborg Kro (herberg). Hier
was een waadplaats voor passage van de Holme rivier (Holme Å), en het was voor de ossen-drijvers een guns$ge plek om een
slaappaats voor de nacht en een maal$jd te krijgen. De legende wil dat er wel 30 ossen-drijvers met meer dan 1000 ossen konden overnachten. De oorsprong van de ”kro” dateert van vóór 1750 en in 1790 werd de huidige rietgedekte boerderij gebouwd. Vandaag is er zowel restaurant, hotel- en opleidingscentrum in de herberg.

2. Hovborg kerk
Hovborg kerk werd in 1895 met rode baksteen gebouwd en versierd met kalksteen pijlers. Het grondplan is gevormd als een
Grieks kruis met de ronding in het Oosten. In de hoeken tussen de vier transepten zijn vier kwart-ronde gebouwen, waarvan
drie een uitgang hebben. Het altaarstuk is vanaf 1895 en is door Olga Schmidt geschilderd, naar Carl Bloch's schilderij van
Jezus in de Hof van Getsemane. De doopvont van 1984 is gesneden uit rood graniet en hee: de vorm van een kubusvormige
pijler.

3. Hovborg plantage
De eigenaar van Hovborg Kro uit 1835, Johan Christoﬀer S Steinmeier, was een zeer ondernemende man, die er het voordeel
van inzag om te beginnen met de aanplant van bomen en bossen. In 1866 nam hij het ini$a$ef voor de start van de naamloze
vennootschap ”Hovborg plantage”. Er kon worden ingeschreven voor aandelen van 25 daalder, dat was een heleboel geld voor
gewone mensen. Het bos werd datzelfde jaar als ”Hede-selskab” (Heidemaatsch.) opgericht, en werd daarom, ”plantage nr. 1”
van het ”Hede-selskab”.
De gedenkstenen zijn ter ere van de vele mensen die hebben zich ingespannen voor de plantage.

4. Høllund Søgaard, Dalgas standbeeld
De graniet interpreta$e van beeldhouwer Anders Bundgaard stelt hier E.M. Dalgas (1828-1894) voor. Hij was vooral verantwoordelijk voor de ontginning van de heide in de tweede hel: van de 19e eeuw. Voor die $jd was vrijwel de gehele regio hei-
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degebied, alleen onderbroken door de rivierdalen met de groene weilanden. In 1866 hij was mede-oprichter van de Deense
Hedeselskab en hij kocht in 1877 Lund-boerderij (later Høllund Søgaard) om een bos aan te leggen. Holger Petersen
(Baldersbæk) was een goede vriend van Dalgas. Hij leverde ook kapitaal voor de bouw van Søgården in 1907. Het is tegenwoordig privé eigendom. Holger Petersen stond ook in 1916 voor het opzeDen van het standbeeld van Dalgas ter gelegenheid van
het 50 jarig van de maatschappij. Stal even de ﬁets bij de asfaltweg en volg het kleine pad tot het standbeeld.

5. Holme Å
Holme Å slingert zich door een gevarieerd landschap met weilanden, heidevelden en bos. De rivier ontspringt in Gispelmose
(moeras) zuidwest van Bække. Als je van de ﬁets stapt en een wandeling maakt, kunt u uit drie aangelegde en gemarkeerde
routes kiezen of een stuk van het lange ”Kust naar kust” pad nemen, dat met grondige bewegwijzering het land doorkruist van
Vejle naar Blåvand.

6. Hovborg – Okslund
Dit deel is nu landbouwgrond, maar 200 jaar geleden was het heide gebied met zandophoopingen door de sterke wind. In de
19e eeuw is begonnen met ontginning, dankzij hardwerkende boeren en vooruit denkende mensen zoals E.M. Dalgas.
Er waren drie dingen nodig:
1) een sterke en diepgaande ploeg die werd gebruikt voor het breken van de harde bovenlaag van heidegrond.
2) de zand- en zure grond werd verbeterd met de mergel.
3) een heg van wiDe spar werd geplant in noord-zuid rich$ng om zandverstuiving door de scherpe wind te voorkomen.
Veel van de conifeer hekken zijn nu vervangen door looHomen.

7. Holme ådalens (Holme rivierdal) groene ac$viteits park.
Een kleine omweg leidt U tot een gebied van ac$viteiten waar via verharde en toegankelijke paden de volgende ac$viteiten
verbonde zijn: speelvelden, voetbalvelden, croquet banen en een Scou$ng gebied. De scou$ng-hut is in samenwerking met de
school van de vriendschapsstad in Burkina Faso gebouwd, en is geïnspireerd door huDen in Burkina Faso. Men mag vrij gebruik
maken van de faciliteiten.

