
Den danske Pilgrimsrute
Sydjylland 
Fynshav - Sønderborg 3 - 5

Afstand: Fynshav - Sønderborg 18 km.

Ruterne er kortlagt på såvel Waymarkedtrails som Friluftsrådets ’Ud i naturen’. 
Søg ”Den danske Pilgrimsrute” i søgefeltet nederst til venstre på 
http://hiking.waymarkedtrails.org/da/ Så kommer der nogle valgmuligheder 
øverst til højre. Vælg én af dem og tryk på zoom ind.
www.udinaturen.dk, klikke på ”ruter og motion” og videre til ”vandreruter”.
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RUTEBESKRIVELSE

   ► På strækningen Fynshav til Høruphav, følger vi 
        cykelrute 8. Ruten går ad cykelstier og biveje 
        ud over bakkerne på Als via Padholm, 
        Notmark Almsted, Gammelgård, Mjang, 
        Kirke Hørup til havnen i Hørupshav. 

   ►  Der er indkøbsmuligheder og overnatning i 
        Høruphav. På strækningen fra Høruphav til 
        Padborg følges Gendarmstien, som er afmærket 
        med blå skilte med en gendarm og påskriften 
        ”Gendarmstien”. (Obs: Ingen santiago-musling
        afmærkning på denne strækning). 
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   ► Ruten starter ved det lille ’gendarmhus’ 
        ved havnen, hvor en gendarmuniform kan ses. 
        Herfra går du lidt op mod byen og drejer langs 
        hotellet ad Havbo. 

   ► Ved udkanten af skoven ses det første gendarmskilt,    
        og så er det ellers mod vest. 
        Du følger Gendarmstien - forbi Sønderborg 
        og videre mod Broagerland. 
        (Obs: her forlader du den afmærket rute 
        ved Vemmingbund)!
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Als. Øen blev i 1930 ”landfast” med Jylland i kraft af Kong 
Christian den X’s bro, og i 1981 med Alssundbroen. Als 
er tæt befolket med ca. 50.000 indbyggere. Als er kendt 
for en række store virksomheder, bl.a. Danmarks største 
industrivirksomhed Danfoss med ca. 5.500 ansatte, des-
uden har Sauer-Danfoss ca. 1.300 ansatte, Linak knap 
1.000 ansatte og Siemens Flow ca. 400. Sproget på Als 
er et ømål, det alsiske sprog har stadig stor prestige i be-
folkningen. Få steder i Danmark har man gjort så mange 
bopladsfund og fundet så mange stendysser på så lille 
et areal som på Als. De mange fund vidner om, at øen 
har været beboet fra ældre stenalder. Mange af stendys-
serne er fundet i skovene og flere kan stadig ses i Nør-
reskoven, bl.a. ved Blommeskobbel, hvor to landdysser 
og en runddysse står samlet på ét sted. I 1864 blev Als 
underlagt biskoppen i Slesvig. Hertugdømmet blev ind-
draget af kronen efter augustenborgernes landsforræderi 
i 1848. Under nationalitetskampen fra 1848 til 1920 var 
øens befolkning afgjort dansk. Det gav sig også til ken-
de ved afstemningen i 1920, hvor Als stemte sig hjem til 
Danmark (sammen med det øvrige Sønderhylland) med 
et stort flertal. I dag ligger oplevelsesparken Danfoss Uni-
verse også på øen.
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Torpedostationen på Hørup Klint. Som led i oprustnin-
gen opførte Det Tyske Kejserrige i 1906 en torpedostation, 
der fungerede som tysk torpedo-indskydnings station un-
der 1. Verdenskrig. Under 2. Verdenskrig indrettede den 
tyske besættelsesmagt bygningerne til forsøgsstation for 
den tyske krigsmaskine. Hele området var afspærret med 
landminer, pigtråd og elektrisk hegn, og på havnen i Søn-
derborg var der opsat et skilt, der forbød al fotografering 
og maleri. Både i sam- og eftertiden har forsøgsstationen 
derfor været omgærdet af mystik og mytedannelse - for-
søgte man at udvikle de frygtede V-våben? (V2  «Gen-
gældelsesvåben») var et tidligt ballistisk missil udviklet af 
den tyske hær i løbet af 2.Verdenskrig, og brugt mod mål 
i det sydøstlige England og senere Belgien. Det var for-
løberen til alle senere raketter. I dag ved man, at der ikke 
blev udviklet V-våben på forsøgsstationen på Hørøp Klint. 
I stedet eksperimenterede man med radar og infrarødt 
udstyr for at udvikle metoder til at forstyrre de allierede 
bombe-flys radarnavigations-systemer og forhindre ra-
diopejlingen af tyske ubåde.

Sønderborg Slot. Antagelig grundlagt omkring år 1200 
som en del af forsvaret mod venderne. Gennem middelal-
deren udviklede slottet sig til en af landets stærkeste bor-
ge, og i 1571 overgik det til hertug Hans den Yngre. Som 
søn af Christian den 3. og dronning Dorothea var han også 
en rigtig renæssancefyrste. Under hans ledelse blev slot-
tet centrum i et blomstrende minihertugdømme, der udover 
Sønderborg omfattede en række andre besiddelser. 
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Sønderborg.  Sønderborgs ældre bygninger ligger nær hav-
nefronten mellem Sønderborg Slot og broen. Blandt mar-
kante bygningsværker kan nævnes rådhuset, Sygehuset, 
hvis kerne oprindelig var en del af et tysk marinelazaret fra 
1911, Christianskirken, opført 1957 efter tegninger af Kaare 
Klint og sønnen Esben Klint, og kraftvarmeværket fra 1996. 
Alsion, indviet 2007, er et viden- og kulturcenter; Stedet 
rummer bl.a. Syddansk Universitet og en privat forskerpark, 
samt Sønderjyllands Symfoniorkester. I samme kompleks 
ligger DSB-stationen og en lokal vits siger, at dette sted er 
det eneste i verden, hvor man skal på universitetet for at 
købe en togbillet.
Udendørs kunst er en vigtig del af gadebilledet, og byens 
hovedstrøg, Perlegade, markeres af Jørgen Haugen Sø-
rensens skulptur Sansernes port (1979). Hver sommer i juli 
deltager 100-400 ryttere i den traditionsrige ringridning, en 
stor folkefest. Sønderborg har endestation for jernbanenet-
tet - med intercityforbindelse til bl.a. Odense og København.
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Slotskirken er et af Nordens ældste renæssancerum og 
er indrettet efter Martin Luthers anvisning for lutheranske 
fyrstekirker. (I 1800-tallet blev slottet anvendt som laza-
ret under de slesvigske krige og som preussisk kaserne 
1867-1919. Efter genforeningen i 1920 blev Sønderborg 
Slot købt af den danske stat. Slottet er indrettet som mu-
seum for Sønderjyllands historie fra 1500-tallet til nutiden.

OVERNATNINGSMULIGHEDER

Fynshav: Naturlejrplads. N156, Nørreskoven/Taksensand-
pladsen. Ejer Naturstyrelsen, lille plads ved vandet. 
gps: 55.01093 - 9.95451

Høruphav: Flere hoteller. B&B: Toflten 14B, Høruphav, 
6400 Sønderborg. Tlf. 24 80 11 14. 
mail:info@hjwolff.dk. Hans Jørgen Wolff. 

Naturlejrplads: Lambjerg/Trillen, vest for Høruphav, drej 
af lige efter Lambjerghus. gps:54.90562 - 9.984111.

Sønderborg.  Flere hoteller.  Danhostel City, Kærvej 70. 
6400 Sønderborg, tlf. 74 42 31 12. 

B&B: Flere muligheder, spørg VisitSonderborg, 
tlf. 74 42 57 47, mail: info@visitsonderborg.com. 

Camping: Sønderborg Strand Camping, Ringgade 7, 
6400 Sønderborg, tlf. 74 42 41 89.

Gammelmark Strand Camping, 6310 Broager, 
tlf. 74 44 17 42. 7



INDKØBSMULIGHEDER

Høruphav: Der er REMA og SuperBrugsen. 

Sønderborg: Mange muligheder.

TRANSPORTMULIGEHEDER

Ønsker du at starte i Padborg går der tog direkte til Pad-
borg Station. Ønsker du at starte i Fynshav kan du tage 
tog til Sønderborg Station og videre med bus til Fynshav. 
Du kan også tage bus til Bøjden via Fåborg og tage fær-
gen til Fynshav.

Alsfærgen, tlf. 70 23 15 15. www.faergen.dk.

Taxi: DanTaxi Sønderborg, tlf. 74 42 18 18.

TURISTKONTOR

Sønderborg Turistbureau (VisitSonderborg), 
tlf. 74 42 35 55, mail: info@visitsonderborg.com. 
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