Fietsroute nr. 8: Omgeving van Jels, 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 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. de molen van Jels
Jels Mølle werd gebouwd in 1895, en maalde tot 1959. De molen is helemaal gerestaureerd. de VVV is vandaag de dag geves"gd
in de oude opslagruimte.

2. " 't Boven-dorp"
Hier ligt de oudste boerderij van het dorp. Ze wordt "De Slotsboerderij" genoemd, vanwege de omva-ende vondst van monnikstenen, die de plek verbindt met Jels Voldsted, een aantal kilometers daar vandaan bij Jels Midtsø.

3. Haraldsholm
Haraldsholmvej hee/ haar naam te danken aan de vroegere boerderij van de domeinen "Haraldsholm", die tot op heden in par"culiere handen is. De weg volgt de vroegere ambts-spoorbaan Sommersted-Jels-Skodborg, die opgeheven werd in 1932. Deze
lag ten westen van de weg, en is goed te volgen het Haraldsholm bos in. Langs de weg liggen kleinere staatsboerderijtjes, in
1926/27 afgescheiden van "Mariegård" en "Haraldsholm". Haraldsholm bos is -net als de andere stukken bos in het gebied- een
rest van het oude Farrisbos. Deze strekte zich in een brede baan dwars over het land en vormde de scheiding tussen Jutland en
Schleswig.
4. Klaskerøj
In het staatsbos Klaskerøj werd de laatste wolf neergeschoten in 1776. Nu zijn er vele andere soorten dieren en vogels te vinden
- vooral in de bossen rond Jels zijn er veel raven. De grond in het bos is erg rijk aan water, en daardoor zuur en voch"g. Vandaar
de naam "Klaskerøj", wat "in elkaar geklapt" betekent.

5. Het deense klokkenmuseum
Adres: Farrisvej 12, in de kerk van Over Lerte. Een kleine zijweg leidt naar een heel speciaal museum. In de kleine kerk wordt de
kultuurhistorie van de klok en het klokkenspel verteld en er wordt natuurlijk gedemonstreerd. Alles mag worden aangeraakt, er
mogen fotos worden gemaakt en de meeste klokken kan man laten luiden.

Fietsroute nr. 8: Omgeving van Jels
6. De meren en de bossen van Jels
Twee stukken bos omkransen Jels Midtsø (het middelste meer). De Nedersø (het zuidelijke meer), de Midtsø, en de Oversø (het
noordelijke meer) zijn ontstaan door de opstuwende watermassas van de ijs"jd, en beslaat vandaag de dag 78 ha. Nedersø is 11
m. diep in het midden en hee/ steile kanten. Vissen en varen is toegestaan op Nedersø en Midtsø. Er lopen wandelroutes rond
beide meren.

7. Jels Voldsted (de "wal van Jels")
Tot op heden is het onmogelijk voor archeologen en historici om de geschiedenis van de ves"ngswal vast te leggen. De groo-e
en de uitgestrektheid zouden erop duiden, dat er achter de aanzienlijke wallen een bouwwerk van formaat hee/ gelegen, misschien een burcht. Vandaag de dag is Jels Voldsted bekend om zijn mooie natuur direkt aan Jels Midtsø, omringd door bos. Het
schilderach"ge gebouw "Jels Voldsted" van 1920 hee/ café en gezelschapslokalen.

8. De domein-hoeve "Stor Barsbøl"
De domein-hoeves waren de boerderijen, die door de duitse staat werden opgekocht, onder de duitse overheersing van 1864
tot 1920. Om de duitsgezindheid te versterken, werd duits personeel aangesteld op deze hoeves in Noord Schleschwig. "Store
Barsbøl" is nu prive-eigendom.

9. Het Vikingedorp en Jels.
Het Vikingedorp werd opgestart als gemeentelijk ak"viteits-projekt. Er werd een "kuil-huis" en een "lang-huis" gebouw, gerekonstrueerd naar de oeroude resten van een viking-dorp, gevonden bij Hammelev in Zuid-Jutland. In 2002 nam de vikinggroep
"Iarlsæ" het over, renoveerde en breidde uit. Het werk wordt uigevoerd door vrijwilligers met interesse voor het handwerk uit
de viking"jd. Er worden werkweken voor schoolklassen, feesten en andere arrangementen aangeboden in de "viking-sfeer".

10. Orion Planetarium
Een wetenschapscentrum in Zuid-Jutland in samenwerking met Aarhus universiteit. De mul"-media-voorstellingen geven inzicht
in de opvaEng van wereld "jdens de oude vikingen en hun gebruik van de sterrebeelden "jdens het varen over de wereldzeeën.
Hier is men ook op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van astronomisch onderzoek.
Het planeet-pad is ca. 3 km lange "ruimte-wandeling" , die begint bij het Planetarium, waar "de zon" staat. Daar vandaan volgt
men het pad langs de meren. Onderweg zijn er bronzen modellen opgesteld van de planeten. Hier krijgt men een idee van hun
onderlinge groo-e en afstand ten opzichte van elkaar.

11. Jels Vikingspel
Elke zomer wordt er Vikingtheater opgevoerd in het openluch-heater in Jels. Meer dan 400.000 toeschouwers hebben jarenlang
genoten van geweldadige en bloedige gevechten, warme roman"ek en kleurrijke dans, uitgevoerd door een paar honderd
vrijwillige acteurs. De eerste weken in de speelperiode, is er vikingmarkt in Jels Vikingeby (zie onder nr. 9) met kraampjes en
viking- ak"viteiten.

12. Buitenzwembad in Jels
Het buitenzwembad bij Jels Nedersø bestaat uit 3 bassins, met verschillende niveau's. Elke zomer zijn er in de zomervakan"e, de hele dag, mensen van de reddingsbrigade bij het openluchtbad. Behalve als het regent. "Het meisje van Jels",
het bronzen beeld van leraar Jørgen Thoms, staat bij het zwembad. Het werd
daar geplaatst in 1953, toen de arts H. H. Ravn er een bijdrage voor kreeg van
het Carlsberg-fonds.

