Fietsroute nr. 4: Vejen Zuid, Lengte 19 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 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 Nederlandse beschrijving hieronder:

1. Vejen Sportcentrum/Sportcenter Denmark
Vejen Sportcentrum is bekend door de vele landelijke sportevenementen. De laatste 15 jaar hebben er grote na!onale en
interna!onale arrangementen plaatsgevonden. Gemiddeld worden er jaarlijks mindstens 4 deense kampioenschappen gehouden. Er komen dan meer dan 2000 bezoekers per dag.

2. Vejen
Een zijweg van de Heerweg (Hærvejen) werd, met de groei van het dorp, de hoofdweg door Vejen, Nørre- en Søndergade.
Het dorp groeide behoorlijk uit, nadat er een spoorbaan kwam in 1874. Op de begraafplaats zijn resten te zien van de oorspronkelijke middeleeuwse kerk, en haar minimale omtrek is afgezet met een heg. Op de begraafplaats staan meer dan 40
bijzondere grafstenen van beeldhouwer Niels Hansen Jacobsen (folder is verkrijgbaar in Vejen Museum).

3. Vejen kunstmuseum
Het museum werd gebouwd in 1924. Entré is gra!s. Het laat deense kunst zien van de !jd rond 1900 met de nadruk op beeldhouwer en keramiek-kunstenaar Niels Hansen Jacobsen (1861-1941), symbolisme en art nouveau. Zijn meesterwerk, "De
schaduw", staat samen met al zijn skulpturen in de tuin bij het museum. Zijn beroemde "Trold", die midden in de fon!jn
staat, was tot 2006 een markant symbool voor het dorp Vejen.

4. Knagemøllen en Kongeå
De "Koningsrivier" hee> een heel bijzonder natuur- en kultuurlandschap. De rivier kronkelt zich prach!g door het landschap
en vormde de grens tussen Denemarken en Duitsland in 1864-1920.
De rivier is 65 km. lang en ontspringt ten noord oosten van Vamdrup. Het huis met strodak en vakwerk "de Krakende molen" (Knagemølle) is de laatste bewaarde watermolen aan de Koningsrivier. Wanneer de deuren dichtstbij het molenrad open
staan, is het toegestaan om binnen een kijkje te nemen bij het fascinerende techniekwerk. De molen werd rond 1780 gebouwd als korenmolen, in 1830 omgebouwd tot beenmolen, maar 30 jaar later weer veranderd in korenmolen. De molen is
in goede staat, zowel wat betre> de waterstroom, de sluisdeuren en de maallijst, als de sluizen zelf.
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5. een goedbewaarde stenen brug
Ca. 10 m. de Gl. Vamdrupvej op (vanaf de Lundsgårdvej), passeert men een riviertje. Zet uw ﬁets aan de kant en loop erheen,
dan ontdekt u dat u over een hele oude stenen brug bent gekomen. Dik is de laag grond over de mach!ge, gekloven granietblokken - de brug is gebouwd met een imponerende werkinzet en lijkt een behoorlijk gewicht te kunnen houden.

6. Skodborg
Bij de kerk van Skodborg plaatste men in 1921 een mach!ge eresteen voor de 38 gesneuvelden in de oorlog 1914-1918. De
herdenkingssteen straalt rouw, eer en waardigheid uit. Bekijk precies op hoeveel verschillende plaatsende de jonge mannen
omkwamen, van het oost- tot het wesCront.

7. Københoved - de heuvel van Loke
Daar waar de Frihedsvej en de Københovedvej elkaar ontmoeten, staat een klein bordje "graEeuvel" en wijst het land in. Daar
kan men naar een verzameling van 4 graEeuvels toe lopen, die in goede staat verkeren en stammen uit de Brons!jd, 38003000 v. Chr. Er werd gras-turf gebruikt voor de heuvels, ongeveer genoeg voor 10-12 voetbalvelden. Vermoedelijk kregen alleen de meer vooraanstaande burgers een dergelijke begrafenis. Tot op heden zijn er 10-15.000 graEeuvels in Denemarken,
terwijl men schat dat er 50-60.000 zijn geweest. Vanaf de top hee> u een mooi uitzicht over de Koningsrivier. Men weet niet
waarom de heuvel "Loke" genoemd is.

8. de Vrijheidsbrug (Frihedsbro) en het huis "de Vrijheid" (Frihed).
De naam van de brug ontstond in de periode 1864-1920, toen de Kongeå (koningsrivier) de deens-duitse grens was. Tot 1920
vluchFen veel zuid-jutlanders naar Denemarken. Anderen streden verbeten verder, overtuigd van hun recht en iden!teit ten
zuiden van de grens. Een van hen was H.D. Kloppenborg, een boer in Københoved. Hij bouwde zijn stenen huis "de Vrijheid"
net ten noorden van de brug. Op een doorwaadbare plaats verder naar het westen, kon hij bij zijn deense vrijplaats komen en
vlaggen med de "Dannebrog" (de deense vlag), tot grote ergernis van de duitsers.

9. Skibelund "Kreupelbos"
Skibelund Krat is een oud eiken-/kreupelbos op de steile helling aan het rivierdal naar de Koningsrivier. Hier werd vanaf 1865,
na het oprichten van de Askov Hogeschool en het verlies van Zuid-Jutland, een tuin aangelegd voor na!onale feesten en bijeenkomsten. Rondom de feestplaats staan een reeks herdenkingsstenen voor de personen, die in Skibelund Krat bijdroegen
aan de Zuid-Jutlandse zaak.
In 1898 werd Niels Hansen Jacobsens "Magnus-steen" ingewijd, ter herinnering aan de succesvolle slag bij Lyrskov heide in
1043. In 1903 ging het om "De Moerstaal", waar Jacobsen de deense taal uitbeeldt in de vorm van 2 personen, zuid-jutlanders
en meesters op taalgebied, historikus A.D. Jørgensen en dichter Edv. Lembcke.

10. Skibelund E>erskole
Skibelund E>erskole is de op een na oudste e>erskole van het land. Deze werd opgericht in 1874 als vrije school voor kinderen
van deensgezinde ouders ten zuiden van de Kongeå, die tussen 1864 en 1920 de grens vormde tussen Denemarken en Duitsland. Het doel van de school was, de kinderen te onderwijzen in hun moederstaal en daarmee de deensgezindheid te bevorderen. In 1884 verbood de Duitse overheid de onderwijsplich!ge kinderen naar
school te gaan ten zuiden van de grens. De school werd veranderd in een e>erskole. Hier konden kinderen uit Sleschwig komen na hun konﬁrma!onslee>ijd*
(13 jaar) en onderwijs krijgen in het deens, als tegenwicht tegen het duitse onderwijs, wat ze kregen op de folkeskole (lagere school).
*konﬁrma!on = conﬁrma!e, beves!ging van het geloof.

