
Den danske Pilgrimsrute
Midtjylland
Kollemorten-Jelling, 7-8

Afstand: Kollemorten-Jelling 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”.

Foreningen af Danske 
Santiagopilgrimme

Jelling stenen



RUTE TIL HERBERG
Nordfra:
Følg den afmærkede stirute frem til Jelling. 
Gå ”rundt om” kirken idet herberget ligger nordøst for kir-
ken, ca. 10 min. gang ad Vejlevej og vejen Nørrelide.
Sydfra:
Kort efter Fårup Sø, drejes af TH ved Skovdal kro,
følg Skovgade op til hovedgaden (Vejlevej). 
Drej kort TH og straks til TV ligger Nørrelide vej, 
hvor herberget ligger for enden af vejen.

HERBERGET
Hærvejsherberget, Nørrelide, Nørrelidevej 10, 7300 Jelling
tlf. 75 87 09 08. 
E-mail: heot@ucl.dk og http://haervejsherberger.dk/da/
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SOVEFACILITETER
To sovesale, 40 senge (køjesenge).

SEVÆRDIGHEDER 
Guidebog om Hærvejen, fortæller om historien og beskri-
ver en lang række seværdigheder fra 
Viborg til Padborg. 200 sider. Pris kr. 80,- + forsendelse. 
Kan bestilles online via Hærvejens hjemmeside: 
www.haervej.dk. 

Kort: obs - Hærvejsguiden er uden kort, disse foreligger 
separat i 9 kort, som fysisk kan købes on-line. 
Du kan også benytte dig af hærvejens app’s eller via 
Google Maps fra hjemmesiden. 
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SENSATIONELT FUND AF STOLPER FRA 
HARALD BLÅTANDS FORSVARSVÆRK 
Det var en arkæologisk sensation, da Vejle Museerne 
fandt aftryk og stolpehuller fra Harald Blåtands enorme for-
svarsanlæg omkring Jelling-stenene og gravhøjene. Nu er 
sensationen endnu større. Arkæologerne har fundet fire 
egetræsstolper og et stykke planke i en drænet sø på mo-
nument-området, og alt tyder på, at træet er fra Harald Blå-
tands mægtige palisade (skansværket er foroven tilspid-
sede pæle, der i en tæt række er rammet ned i jorden).
”Det var ærefrygtindgydende at vide, at vi stod og rørte 
ved et stykke træ, som det måske var vikingerne, der sidst 
havde haft i hænderne”, fortæller Rasmus  Iversen, leden-
de arkæolog ved Vejle Museerne. Arkæologerne gravede i 
netop Smededammen som en del af de arkæologiske un-
dersøgelser, der skal foretages i forbindelse med etablerin-
gen af det enorme monumentområde, som inden for få år 
kommer til at omkranse runestenene og gravhøjene.

Palisaden, som omkranser Jelling stenene og de to grav-
høje i Jelling, blev fundet i 2005 og er et enestående byg-
ningsværk fra vikingetiden. 

Dets lige er ikke fundet noget andet sted. Man mener, at 
det blev opført under den mest kendte vikingekonge Harald 
Blåtand i sidste halvdel af 900-tallet. Palisaden, som man 
hidtil kun har fundet aftryk og stolpehuller efter, målte 360 
meter x 360 meter, hvilket svarer til 20 fodboldbaner i areal. 
Det nye oplevelsescenter, Kongernes Jelling rummer det 
allernyeste både inden for digital formidling og den seneste 
forskning om vikingerne og Jellings rolle i vikingetiden.
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INDKØBSMULIGHEDER
Stor Rema 1000-butik i byen ikke langt fra herberget, 
samt flere andre butikker i Jelling.

CAFÉSTOP
nordfra: I Givskud by er der købmand
sydfra: Hvis i går væk fra stiruten, ind til Bredsten by: 
Brugsen, Steen Blichersvej 41, 7182 Bredsten.

ALTERNATIVE OVERNATNINGSMULIGHEDER
I Jelling: Bed and Breakfast, Skovgade 8, Jelling
1 værelser m. to senge, 2 værelser m. 4 senge.
Tlf. 50 59 52 42, e-mail: sovgodtjelling@gmail.com 

Campinghytte (nordfra) Jelling Camping, Mølvangsvej 55, 
7300 Jelling. Tlf. 51 68 93 03  mail:  info@campingjelling.com
(sydfra): Fårup Camping, Fårupvej 58, 7300 Jelling, 
18 hytter, 4-5 personers. 

TURISTKONTOR 
Jelling turistinformation, 
Gormsgade 23, 7300 Jelling, tlf. 75 87 13 01.
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TRANSPORT
Bus: Vejle-Jelling-Givskud rute 211.

Flex taxi, Sydtrafik. Flextur foregår med taxaer og er et 
supplement til de normale busser. 
Det koster fem kroner per kørt kilometer, dog minimum 
35 kroner. Hvis man er op til fire personer, der kan blive 
enige om at rejse fra og til samme adresse, bliver det bil-
ligere (50% rabat). 
Der skal ringes til Sydtrafik senest to timer før, der er brug 
for kørslen. Ordningen kan bruges alle ugens syv dage 
kl. 8-00 – 22.00. Bagage indtil 11 kg må medbringes.

Jelling Kro 7



EGNE NOTER:

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme                                                                      
www.santiagopilgrimme.dk      
sekretariat@santiagopilgrimme.dk - Tlf.: 5354 1019


