
Den danske Pilgrimsrute
Sydjylland
Rinkenæs – Wassersleben/ Flensborg  5 - 5

Afstande: Rinkenæs - Wassersleben 21 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
   ► Følg Gendarmstien fra Rinkenæs, hele 
        strækningen via Kruså til Wassersleben.

SEVÆRDIGHEDER

Flensborg Fjord er Tysklands nordligste og Danmarks 
sydligste fjord, og derved danner fjorden en del af græn-
sen mellem Tyskland og Danmark. Den cirka 30 km lange 
og op til 20 m dybe fjord. Ud for Sønderhav ligger Okseø-
erne. Øerne har fået deres navn, fordi de om sommeren 
blev brugt til græsning af okser. Ved bunden af fjorden 
ligger Flensborg by. Grænsen mellem inder- og yderfjord 
markeres ved halvøerne Broagerland og Holnæs, som fra 
nord og syd rager ud i fjorden. Ved fjordens udløb i Øster-
søen ligger fyrtårnet på Kegnæs. Fjorden er primært for-
met af ismasser og smeltevand i løbet af den sidste istid. 
Området omkring er præget af et bakket moræneland-
skab med flade strande, kystskrænter, småskove, dyrke-
de arealer og flere mindre bugter og nore som Nybøl Nor, 
Vemmingbund eller Gelting Bugt. 

Okseøerne. Som to små grønne perler hæver Okseøerne 
sig over fjordens blå vand. Sagnet siger, at Store og Lille 
Okseø opstod af ler, der faldt ned fra en jættes sko. Hvil-
ken jætte, og hvad hans ærinde var, siden han havde ler i 
skoen, fortæller sagnet ikke. En anden fortælling beretter, 
at Margrethe den 1. lagde til ved Okseøerne, da hun i 1412 
var blevet syg på vej hjem efter fredsforhandlinger i Flens-
borg. En af sønnerne fra det nærliggende gods løb ned til 
stranden, da han så skibene på fjorden. 2



En matros bad drengen holde sig væk, da der var pest 
om bord, men da han tilbød sin hjælp, blev han bedt om 
at skaffe mælk til dronningen, der lå syg på Lille Okseø. 
Da drengen i sin båd var på vej tilbage til fastlandet, flæn-
gede et lyn himlen over øen, og en voldsom storm brød 
løs. Næste dag gik skibenes flag på halv. Dronning Mar-
grethe den 1. var død. Andre kilder vil vide, at Margrethe i 
virkeligheden aldrig lagde til ved Okseøerne, men i stedet 
døde på sit skib – men de grønne øer ud for Sønderhav 
kalder stadig på vores fantasi. Hvad sker der derude bag 
de høje træer? 

Undgå lynet... Find et søpindsvin og undgå lynet. Da ly-
net slog ned i 1412, har mange af de lokale bønder nok 
følt sig sikre, fordi de havde søpindsvin liggende i vin-
duet. I gamle dage kaldte man nemlig fossile søpindsvin 
”Tordensten”, da man mente, at de karakteristiske afteg-
ninger stammede fra et lynnedslag. Folketroen ville vide, 
at lynet aldrig slog ned samme sted to gange, så med et 
søpindsvin i vindueskarmen var man sikker på, at lynet 
ikke ramte huset. 

Søpindsvin
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Hvem ejer skoven? I 1883 købte byen Flensborg dele af 
Kollund Skov for at sikre den som rekreativt område for 
byens borgere. Efter genforeningen blev området dansk, 
men den tyske by bevarede ejerskabet. Efter 2. Verdens-
krig blev alle (nazi)tyske ejendomme i Danmark konfiske-
ret – med undtagelse af netop Kollund Skov. Skoven var 
på tyske hænder frem til 2006, hvor den kom i dansk pri-
vat eje. Egetræets magi. Egetræer kan blive mange hun-
drede år gamle og har gennem tiderne været forbundet 
med mange myter og overtro. De stolte trækroner beskyt-
tede ikke bare planter og småkryb men også troldtøj og 
nisser – og vores forfædre mente, at egeskoven var bolig 
for Moder Jords kræfter.

Demokratisk afstemning. Inden Gendarmstien når ud 
til kysten, snor stien sig inde i landet langs den dansk-
tyske grænse. Grunden til, at grænsen ligger netop her, 
er faktisk ganske enestående – grænsen er nemlig resul-
tatet af en demokratisk afstemning. Da 1. Verdenskrig var 
slut, besluttede de stridende parter ved Versailles-freden i 
1919, at grænsedragningen i Sønderjylland skulle ske på 
baggrund af en folkeafstemning, hvor 
de lokale beboere kunne stemme 
om det fremtidige tilhørsforhold – 
dansk eller tysk. Afstemningen 
blev planlagt og gennemført af 
en international kommission, og 
resultatet blev den nuværende 
grænse.
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Porten til det øvrige Europa. Lige nord for Padborg kryd-
ser Gendarmstien Hærvejen, der på tysk også bliver kaldt 
Ochsenweg. De to navne rummer på hver sin måde veje-
nes historiske betydning.
For det var her, bønderne og de handlende førte stude og 
okser til marked. Men det var også her konger, hertuger 
og andre fyrstelige marcherede med deres hære igennem 
Jylland gennem tiderne.

Grænse kirke
5



OVERNATNINGSMULIGHEDER

Kruså: Flere hoteller. 
Camping, DCU, Fjordvejen, Kollund, 6340 Kruså, 
tlf. 74 67 85 15, mail: kollund@dcu.dk.  

B&B: (nr. 25306), Øster Gejl. 6340 Kruså, tlf. 39 61 04 05 
(nr. 29087), Svangkærvej, 6340 Kruså, tlf. 39 61 04 05

Naturplads (N179) Skelde Kobbelskov. Ejes af Natur-
styrelsen. Gendarmstien går lige forbi pladsen. 

Naturplads (N181) Kollund, Rævebjerg. Pladsen ligger i 
Waldeck skov, adgang fra Østerskovvej, der løber parallelt 
med Fjordvejen. Gendarmstien følger her Østerskovvej.
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INDKØBSMULIGHEDER

Kruså og Flensborg. Flere muligheder.

TRANSPORTMULIGHEDER

Bus: Sydtrafik, bus 110. Kører mellem Sønderborg og 
Kruså, via Gråsten, Rinkenæs, Rønshoved, Kollund. 

Trafikoplysning: tlf. 70 10 44 10. 

Taxi: DanTaxi, Kruså, tlf. 70 25 25 25.

TURISTKONTOR

Kruså turistbureau, Flensborgvej 11, 6340 Kruså, 
tlf. 74 67 21 71.

Aabenraa turistkontor, tlf. 74 62 35 00.
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Egne noter:

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


