Fietsroute nr. 13: Hovborg west, Lengte 17 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

digitale 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. Klelund Park
Klelund Park is het grootste bos in het gebied. Het bos werd opgericht in 1868 en werd verkocht aan een consor$um in 1918
in Kopenhagen. Het bos is nu eigendom van Soﬁe Kirk Kris$ansen (erfgenaam van de familie achter het LEGO koncern)
Voor de aanleg van het bos was het een groot heidegebied met vele duinen, die nog steeds kunnen worden gezien in het bos.
In het bos is een ronde gra9euvel, een grote lange gra9euvel en een aantal andere interresante vondsten van die $jd.

3. De enorme stenen van Tinghøj
De lange gra9euvel in het zuidelijke deel van het Klelund-bos werd in de 18e eeuw "enorme stenen" (Kæmpe sten”) genoemd. Het is heel goed bewaard gebleven en is 74 meter lang. Ongeveer in het midden van de heuvel is een grote gra>amer
opgezet met behulp van vijf megalieten. Een stukje verder naar het noorden ligt een goed bewaarde ronde gra9euvel, die in
18e eeuw "Steenshøj" werd genoemd, maar die later de bijnaam "Tinghøj" kreeg. Ze zijn de oudste grafmonumenten van het
nieuwe stenen $jdperk van rond 3500 V.Chr.

4. Zevensterren
Het wegennet dat de basis vormt voor de zevensterren (Syvstjernen) is geïnspireerd door parforcejagten, maar nooit voor dat
doel gebruikt. Parforcejacht is een vorm van jacht, waar een enkel edelhert of ander wild dier geselecteerd wordt en achtervolgd door een grote roedel honden en jagers te paard. Wanneer het dier vermoeid raakte, s$jgt een geselecteerde jager
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van het paard (vaak de koning, edelen of anderen met een $tel) en doodt het dier. Het wegennet, in de vorm van een ster geeD een goed overzicht voor de jagers. De jacht was toeschouwer-vriendelijk, en er waren vaak vrouwen onder deze toeschouwers.

5. Monument voor neergestorte geallieerde bommenwerper
De gedenksteen is op 5. Mei 1947 geplaatst, op lokaal ini$a$ef ter nagedachtenis aan het neerhalen van een geallieerde bommenwerper met zeven bemanningsleden, die allen omkwamen. De schietpar$j vond plaats op de avond van de 26. Februari
1944, en de uitsparing achter de steen toont de krater, die het grote viermotorig vliegtuig had gemaakt. Elk jaar wordt er op 4
mei een herdenking gehouden bij het monument .

6. 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, kun je 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.

7. Baldersbæk (bos en Baldersbæk Villa)
Dit is een van de vele "Kopenhagen bossen" op de heide in midden jutland. Met zijn ligging aan de rand van de vallei van de
rivier Holme Å en de vele kleine beken en moerasgebieden biedt het bos een gevarieerde natuur. Holger Petersen heeD zowel
geld als veel energie geinvesteerd in de bebossing van Hovborg. Hij zorgde ervoor dat de welvarende mensen in Kopenhagen
interesse kregen (vandaar Kopenhagen bossen), en in 1891 kocht hij een vervallen heideboerderij met ca. 340 hectare grond.
Hier plante hij het Baldersbæk bos en de indrukwekkende Villa Baldersbæk werd gebouwd. De ingang van de Villa is versierd
met een aantal zandsteen sculpturen die oorspronkelijk op de beursgebouwen in Kopenhagen zaten.

8. Treherredssteen (drie districten steen)
Direct bij de oever van de rivier bij Baldersbæk staat een ongeveer drie meter hoge granieten sculptuur met drie gezichten gemaakt door beeldhouwer Anders Bundgaard, precies op de plaats waar de drie districten (herreder) elkaar ontmoeten. Districten (herreder) was een vroegere indeling van het land. Op ”Treherreds Sten” staan drie mannen afgebeeld die veel voor de
regio betekend hebben:
E.M. Dalgas die kijkt over het ”Slaugs” district (Slaugs Herred)
herbergier Johan Christoﬀer S Steinmeier, kijkt over Skads Herred
en boswachter J.C. S kijkt uit over mout district (Malt Herred).

9. Hovborg natuur tentoonstelling
Net ten westen van Hovborg is een tentoonstelling ingericht, over de natuur, het landschap en bevolking in het gebied rond
Hovborg.

