Den danske Pilgrimsrute
Sydjylland
Kolding - Vejen 6-6

Afstand: Kolding - Vejen 30 km.

Gruppe hvil
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
► Fra Koldinghus ad trapper til Hyrdestræde
og Sct. Nicolai Kirke.
► Bagom kirken til Kolding Å.
► TH ved åen og følg denne igennem Kolding
Å-dal til Harteværket.
► Gå under motorvejen og følg stien til Harte.
► Videre ad Gl. Esbjergvej, ca. 5 km.
► TV mod Rolles Mølle.
► TV mod Lunderskov banegård.
► Mod vejen over Dollerup, St. Andst og Gamst.

Gruppe på rette vej
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Hærvejen, Danmarks store pilgrimsrute er beskrevet
således af Elisabeth Lidell, pilgrimspræst:
”Danmarks ældste eksisterende vej er den gamle jyske
hovedvej fra Viborg til Dannevirke. Soldater, købmænd,
landstrygere, pilgrimme, røvere, studedrivere og tiggere
har benyttet denne hovedfærdselsåre. Før bilernes og
jernbanernes tid var Hærvejen Jyllands hovedvej. De tre
trafikmidler, der var i anvendelse i Hærvejens storhedstid
var at age med hestevogn, at ride eller nøjes med ’apostlenes heste’.”
Bogen ”Hærvejen Guide til
vandrende og cyklister” er
ajourført og ny udgave udkom i
2015. Kan købes fra Viborg
Turistbureau.
ISBN: 978-87-71552-18-8.
I daglig tale siger vi Hærvejen,
som om der kun er en vej. Men
Hærvejen bestod af mange veje,
der gik gennem det centrale Jylland fra nord til syd – og omvendt.
Når en vej efterhånden blev okørt, valgte man en anden,
og derved opstod der mange veje, der alle kaldes Hærvejen. Desuden blev okser og stude for det meste drevet
ad andre veje end vogne og gående færdsel, hvorfor den
nord for Kongeåen blev kaldt ”studevejen”. Mange af vejsporene samledes, hvor der var vadesteder og broer, fx
Immervad Bro og Pouls bro, hvor man kunne komme tørskoet over vandløbene.
I Sønderjylland kaldes Hærvejen Kongevejen og Oksevejen og fortsætter sydpå mod Slesvig og videre ned i
Europas vejnet.
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Vejen Kirke

⇒
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Vejen. En middelstor stationsby i Sydjylland med knap
10.000 indbyggere. Den nuværende Vejen Kirke i nyromansk stil, er bygget i 1896. En ellers velbevaret romansk
kirke på omtrent samme sted blev nedrevet samme år,
som den nye stod færdig. Askov højskole ligger 2 km vest
for Vejen. Kongeåen, som dannede grænse til Tyskland
1864-1920, løber få kilometer syd for Vejen, der således
var grænseby.
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OVERNATNINGSMULIGHEDER
⌂ Vejen. Hærvejsherberg ’Kongeåen’ ligger syd for
Skibelund og syd for Kongeåens løb, Frihedsvej 1,
6630 Rødding, Tlf. 61 38 82 46.
B&B nr. F66, Aadalen 31 (2½ km fra centrum),
Tlf. 21 44 34 07.
INDKØBSMULIGHEDER
Vejen. Flere muligheder bl.a. Kvickly.
TRANSPORTMULIGHEDER
Tog: DSB intercity mellem Kolding og Padborg,
via Vamdrup, Sommersted, Vojens, Rødekro.
Trafikoplysning: Tlf. 70 13 14 15.
Taxi: Flere muligheder f.eks. Taxi PM, Tlf. 61 38 82 46.
TURISTKONTOR
VisitVejen/Rødding, Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding,
Tlf. 73 84 85 20.
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