Udvalgte steder og seværdigheder
Udvalgte serværdigheder, steder mv. er markeret på kortet og henviser
til en beskrivende tekst på kortets bagside eller på mobilhjemmesiden.
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Følg skiltene med den blå gendarm
Gendarmstien strækker sig i dag fra den dansk-tyske
grænse ved Padborg over Kollund, Rinkenæs, Gråsten,
Broagerland og Vemmingbund, forbi Dybbøl og videre
til Sønderborg, Høruphav og Skovby på Als. Det meste
af vejen følger du kysten og går gennem et afvekslende
landskab med skove, moser og enge. Stiens 84 km
følger afmærkede veje og stier.
Naturen må gerne betrædes
Langt de fleste har en god fornemmelse for, hvordan
man opfører sig i naturen – og går du på afmærkede
stier, holder hunden i snor og ikke smider affald, gør
du ikke noget galt. Er du i tvivl, kan du læse mere om
adgang til naturen på www.naturstyrelsen.dk

Frøslevlejrens Museum
Mindesten ved jernbanebroen
Haraldsdal
Spor af borgen i Nyhus
Bov Museum/Oldemorstoft
“Den Krumme Vej” / Grænsen i Rønsdam
Kruså Vandmølle
Abrahams Kilde
Christian den 4. s Kobbermølle
Skomagerhus grænseovergang
Munkemølle og mindestenen for
Dronning Margrethe den 1.
Teglværksruiner ved Stranderød
Teglværksruiner ved Brændstoft
Det tidligere kurhotel i Gråsten
Gråsten Slot
Mindemuren for Paludan-Müller
Egernsund Kirke
Broager Kirke med de to tårne
Teglværksstien
Cathrinesminde Teglværksmuseum
Det tidligere færgeleje i Brunsnæs
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Sørøvernes “Skrækkeshøj”
Rørskovene i Skeldevig
Langdyssen i Skelde
Højvandssten ved Røjhus
Liebestunnel
Brudestenen
Gravhøje i Skeldekobbel Skov
Klinten ved Stensigmose
Gratelund udsigtspunkt
Kongeskansen på Dybbøl Banke
Historiecenteret 1864
Dybbøl Mølle
Alsion
Den tidligere Marinestation
Ringridermuseet
Sønderborg Slot
Idrætshøjskolen
Skydestranden i Sønderborg
Trillen
Bunker fra forsøgsstation, Hørup Klint
Vibæk Vandmølle
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HOLNIS

BRUNSNÆS
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SØNDERHAV

Aabenraa Kommune

Sønderborg Kommune

Miljø og Natur
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76
post@aabenraa.dk

Plan og Myndighed
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Tlf. 88 72 64 00
post@sonderborg.dk
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Signaturforklaring til kortet
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Læs mere – og hent praktisk information
på www.gendarmsti.dk

Gendarmsti

KOLLUND

Gendarmsti langs stranden

27

Hvis du planlægger en tur langs Gendarmstien og har spørgsmål til f.eks.
overnatning, ruten eller oplevelser, er du meget velkommen til at kontakte
et af områdets turistbureauer.
Både på gendarmsti.dk og visitsonderjylland.dk kan du finde opdaterede
informationer om aktuelle arrangementer og events, ligesom du kan finde
et væld af andre oplysninger om områdets mange muligheder.

Alternativ vandrerute
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Hærvejen
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Ikke afmærket cykelrute
Turistbureau

Campingplads

Toilet

Primitiv
overnatningsplads

Grill- eller bålplads

Shelter

Busstoppested

Udsigtspunkt

Togstation

Grænseovergang

Naturlegeplads

Aabenraa Turistbureau

Sønderborg Turistbureau

Storegade 30
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 35 00
info@visitaabenraa.dk
www.visitaabenraa.dk

I Det Sønderjyske Hus
Perlegade 50
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 35 55
info@visitsonderborg.com
www.visitsonderborg.com

Natur
og geologi

Grænseovergang kun
gående og cyklister

1
3 km

PADBORG

5 km

KRUSÅ

5 km

KOLLUND

4 km

SØNDERHAV

6,5 km

SANDAGER

6,5 km

EGERNSUND

2 km

RENDBJERG

2 km

BROAGER

3,5 km

BRUNSNÆS

10 km

KRAGSAND

9 km

GAMMELMARK

10 km

SØNDERBORG

3 km

Gennem
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Historie

Scan QR-koden
med mobiltelefonen
eller indtast
www.gendarmsti.dk

SKOVBY

Seværdigheder
i nærheden

(inden for 3 km radius)

Sagn og myter

Indkøbsmuligheder

Aktiviteter for
alle aldre

Bus-forbindelser

Overnatning

(inden for 3 km radius)

(inden for 3 km radius)

April 2017 · commocean.dk

Målestok ca. 1:45.000
1 cm = 450 m

Parkering

KRAGESAND

Gendarmstien har sin helt egen portal. Her kan du bl.a. finde detaljeret
information og vandrebeskrivelser samt masser af praktiske oplysninger.

Dronninger
Hertuger
Krig Fred
Slotte
Sortspætter
Frøkoncerter
Sørøvere
Smuglere
Kildevæld
Tegl Istid
Fossiler
Muslinger
Strandkål
Lejrbål
Grænsekryds
Vættelys

Gendarmstien
84 kilometer vandrerute langs den dansk-tyske grænse

April 2017

FRA KRUSÅ TIL KOLLUND ca. 5 km

FRA SANDAGER TIL EGERNSUND ca. 6,5 km

Dansk eller tysk

Gendarmstien - Danmarks eneste
“Europæiske Kvalitetsvandrevej”
Som den første og hidtil eneste vandrerute i Danmark er Gendarmstien
optaget på den eftertragtede liste over ”Leading Quality Trails – Best of Europe”.

Huller fra
sortspætten

På denne del af Gendarmstien går du på en ganske unik grænse. Grunden til at den ligger netop
her, er nemlig resultatet af en demokratisk afstemning.
Efter 1. Verdenskrig blev der ved Versaillesfreden i 1919
besluttet, at placeringen af grænsen mellem Danmark
og Tyskland skulle bestemmes ved en folkeafstemning.
Resultatet af den folkeafstemning er grunden til, at
grænsen i dag ligger, hvor den gør.
Selvom befolkningen blev hørt ved afstemningen i 1920, så
var der alligevel både dansk- og tysksindede, der endte på
den forkerte side af grænsen.
På begge sider af grænsen bliver der gjort meget for mindretallet. Med skoler, børnehaver, aviser og foreninger er det
lykkedes at bevare sprog og kulturelle værdier hos både det
tyske og det danske mindretal.
Gendarmstien fra Kruså til Kollund løber fortrinsvis
gennem kuperet kystskov. Med sine bakker, stejle
skråninger og dybe slugter er området et resultat af
istiden, der rummer et mangfoldigt dyreliv. Og med lidt held
har du mulighed for at komme helt tæt på skovens mange
beboere.

Kun få steder i Danmark kan man i dag
opleve sortspætten.
Det er en imponerende fugl, på størrelse med en krage, og den kan med sit
kraftige næb frembringe op mod 20 slag
mod træet på bare 2 sekunder. Så hold
godt øje med træer, der har huller fra
sortspætten.

*9 Kobbermølle

Den demokratiske
grænse
Grænseovergangen ved Skomagerhus

INDLEDNING

Omkring år 1600
grundlagde Kong
Christian den 4.
Kobbermølleværket,
hvor kobber og
messing ved hjælp af
vandkraft blev forarbejdet til plader til skibe
og hustage. Arbejderboligerne, de gule
rækkehuse, får uvægerligt én til at tænke på
Nyboder i København.
Husk dit pas eller anden legitimation –
Kobbermølle ligger nemlig i Tyskland.

FRA KOLLUND TIL SØNDERHAV ca. 4 km

Den glemte kunstnerkoloni

Gendarmstien løber på denne strækning langs
vandet, hvor der for 100 år siden summede af liv fra
talrige teglværker og utallige anløbsbroer. Men udover arbejde og mursten var området også et yndet sted til rekreation
og inspiration.
Frem til genforeningen i 1920 valfartede byboere og kunstnere fra Tyskland hertil, hvor de var på kurophold eller var
en del af kunstnerkolonien i Egernsund. Kunstnerkolonien
er i dag næsten glemt i Danmark, men i Tyskland er den
værdsat nærmest som Skagensmalerne er i Danmark. På
Museumsberg Flensburg er ca. 50 af Egernsundmalernes
værker en fast del af udstillingen. Maleriet her er af Jacob
Nöbbe fra 1890.

FRA BRUNSNÆS TIL KRAGESAND ca. 10 km
Sørøverne kommer

Rekreation og
inspiration
*15 Gråsten Slot
Ferie, der er en konge værdig
Gråsten Slot blev oprindelig bygget i
1600-tallet af Grev Ahlefeldt. Siden har
slottet været ejet af nogle af Danmarks mest
indflydelsesrige familier. I 1921 blev slottet
købt af den danske stat for 5 millioner
kroner. Siden 1935 har kongefamilien haft
brugsretten, og de tilbringer hvert år en del
af sommerferien på Gråsten Slot.
Den smukke slotshave er åben for besøg,
når kongefamilien ikke er på slottet. Her kan
man, udover et væld af spændende roser,
også se et meget gammelt gråstenæbletræ.

Æblet fra Gråsten
Danmarks nationalfrugt – Gråstenæblet – er gennem århundrede
blevet dyrket i Gråsten Slotshave. Æblet, der
oprindeligt stammer fra Frankrig, blev indført
til Danmark af lensgreve Frederik Ahlefeldt
den yngre i 1669. Ikke kun i Danmark har vi
øje – og smag – for Gråstenæblet. Podekviste
fra træet er blevet solgt til hele verden, og
så langt væk som i Californien afholder man
hvert år ”Gravenstein Apple Fair”.

I dag ånder alt fred
og idyl, når man en
sommerdag går langs
Gendarmstien og kigger
ud over det stille vand i
Flensborg Fjord. Men gennem tiderne har havet også bragt
farer som storm, oversvømmelse og sørøvere.
I middelalderen kunne kongen i krigstid give sørøverne et
kaperbrev, der gav dem ret til at plyndre fjendens skibe.

GENNEM SØNDERBORG BY ca. 3 km
Alsion

Smag på naturen

*22 Ved Skrækkeshøj lå sørøverborgen, hvor sørøveren
”Den Røde Ons” holdt til.
*25 På Højvandsstenen i Røjhus kan du se vandstanden fra en

Langs
Gendarmstien
finder du både
i skovene og på stranden
mange spiselige planter.
Om efteråret er hegnene
fulde af brombær og nødSkovsyre
der - men naturen byder
også på mere specielle delikatesser:
Syrlig skovsyre fra skovbunden i det tidlige
forår. Herlige havtorn – orange bær, der
plukkes efter den første frost og sprøde
strandkål, der bl.a vokser på stranden ved
Kragesand.

Herlige havtorn

voldsom stormflod i 1872.

Det nye Nordiske Køkken har
fået mange til at genopdage
havtornen. De orange bær med den syrlige,
nærmest passions-frugtagtige smag er at
finde i et væld af nye retter. Det høje indhold
af C-vitamin har også sat havtorn på listen
over sundhedsfremmende planter. Det er
dog ikke let at komme til at plukke de dejlige
bær. Havtornebuskene kan blive op til 6
meter høje og har sylespidse torne.

Sørøveren Alf

I slutningen af 1200-tallet blev havet i Flensborg
Fjord og videre ud i Østersøen hærget af en
sørøver ved navn Alf. Ifølge overleveringen skulle han efter
sine togter have gemt sig ved Gråsten, hvor flere stednavne
i dag kan ledes tilbage til ham. Alf blev taget til fange i 1298
og hængt. Hans skat blev aldrig fundet.
Havtorn

FRA KRAGESAND TIL GAMMELMARK ca. 9 km

FRA EGERNSUND TIL RENDBJERG ca. 2 km

Når du følger Gendarmstien, er det ikke svært at forestille sig, hvordan grænsegendarmerne
holdt både øjne og ører åbne, når de til fods gik deres faste ruter langs de stejle skrænter,
gennem de hemmelighedsfulde skove og ad de flade strande. Deres opgave var nemlig at
holde udkig efter smuglere, som forsøgte at bringe varer ind i eller ud af landet uden at
betale den told, der gennem århundreder var en af Danmarks vigtigste indtægtskilder.
Grænsegendarmeriet blev dannet i 1839 for at
beskytte toldvæsnets embedsmænd ved hertugdømmernes grænse langs floden Elben.
Efter nederlaget i 1864 flyttede den danske grænse sig mod nord til Kongeåen - og i 1866
flyttede gendarmeriet med.
Ved Genforeningen i 1920 rykkede grænsegendarmerne igen sydpå og patruljerede langs den
nuværende grænse fra Vadehavet mod vest til Als’
sydspids mod øst.

I 1958 overgik grænsekontrollen til politiet, og
gendarmkorpset var historie efter mere end 100
års virke. Men brudstykker af Gendarmstien lå
der stadig, og i 1980’erne fik man igen øjnene
op for den historiske sti. Derfor kan du i dag gå
på opdagelse langs en af Danmarks smukkeste
vandreruter.
Undervejs har du mulighed for at se sjældne
planter og dyr – og du kan gå på opdagelse i de
mange myter og sagn og den spændende historie, der knytter sig til denne del af Danmark.

Ved grænseovergangen i Rønsdam
kan du tale i
”jordtelefon”.
Du kan også holde udkig efter de numre-rede grænsesten. De første 49 befinder
sig på Gendarmstien.

“Den Krumme Vej”

Gendarmstien løber igennem et område i
Danmark, hvor du kan finde den sjældne
bjergsalamander. Den er kendetegnet ved
en ensfarvet gul og rødorange bug og strube.

De sagnomspundne Okseøer

Landskabet
Mellem Padborg og Kruså går Gendarmstien gennem et særegent landskab – en
tunneldal, der blev skabt under den sidste
istid for mere end 10.000 år siden.
Resultatet er stejle skrænter og kløfter
samt mange kilder, søer og vandløb.
Hold øje med de
lodrette skrænter,
så kan du nemlig
være heldig at se den
sjældne isfugl, der
graver dybe reder
ind i skrænterne.

Livet som grænsegendarm
På vandringen fra Sønderhav til Sandager kommer du forbi
flere mindre huse, der i sin tid blev opført som boliger for
grænsegendarmerne. Grænsegendarmerne har det meste af tiden
levet et fredeligt liv. Men livet som grænsegendarm var også farefuldt,
ikke mindst under 2. verdenskrig.
Da besættelsesmagten i 1944 arresterede politifolk over hele landet,
blev 291 grænsegendarmer sendt til Frøslevlejren. 141 blev sendt
videre til kz-lejren Neuengammen, og af dem omkom 36 under deres
ophold. På www.gendarmsti.dk kan du læse om chefen for grænsegendarmerne S. B. Paludan-Müller, der i 1944 blev dræbt i sit hjem.
En mindemur for ham er opført i Gråsten. *16

Fra gren til gren
Ifølge overleveringen var sundet
i gamle dage så smalt, at træerne næsten
nåede hinanden tværs over vandet. Derfor
kunne man se egern springe fra trækrone til
trækrone, og de gav derfor området navnet
Egernsund.

Slottet blev grundlagt omkring år 1200 og udviklede sig
gennem middelalderen til en af landets stærkeste borge.
I 1800-tallet blev slottet anvendt som lazaret under de slesvigske
krige. Efter nederlaget ved Dybbøl, og tabet af Sønderjylland, blev
det brugt som preussisk kaserne. Siden genforeningen i 1920 er det
ejet af den danske stat. I dag er slottet et museum for Sønderjyllands
historie fra 1500-tallet frem til i dag.

Den danske elefant
Orkidéer langs
Gendarmstien
Flere steder langs
Gendarmstien kan du være
heldig at finde orkidéer.
Her vokser arterne Ægbladet
fliglæbe (billedet), Skovhullæbe og Tyndakset gøgeurt.
Så se dig godt for på turen
og nyd dem, men husk
– alle orkidéer er fredet!

Find teglsten

Hulsten
- hønsenes guder
Langs hele Gendarmstien
kan du finde hulsten.
Finder du flere, kan du
sætte dem på en snor,
som du kan hænge på
dit hus til beskyttelse.
På tysk kalder man en hulsten for
”Hühnergott” - hønsegud. Ifølge gammel
folketro har hulsten nemlig magiske
kræfter. De blev derfor brugt til at sikre
mennesker og husdyr mod sygdomme.

I gamle dage var skibe ofte det hurtigste transportmiddel. Vejene var nærmest ufremkommelige,
og man kunne ikke transportere store mængder
gods, mens man bumlede over stok og sten.
Skibe lastet med kul kom sejlede til områdets teglværker,
og når de satte kurs ud i verden, var de lastet med mursten
og tegl.

Gravhøje *28

Sporene fra
fortiden

Vætter
Langs Gendarmstien kan du med lidt held også
finde vættelys, der er forsteninger af en for
længst uddød blæksprutteart, der levede i kridttiden
for mere end 65 millioner år siden.
Ordet vættelys refererer til ”vætter”, der er overnaturlige
væsner, som man mente lyste over moser og enge om
natten. Læs mere på www.gendarmsti.dk

I Skelde Kobbelskov
står velbevarede
rund- og langdysser. De fleste blev opført
som gravhøje, og i kamrene er der fundet
rester af skeletter, flinteøkser, smykker af rav
og lerkar.

Brudesten *27
Ud for kysten ligger der en sten,
der efter sigende er så stor, at
du kan vende et helt spand heste på den.
Den hedder Brudesten. Navnet har den
fået, fordi en mand, ifølge sagnet, satte sin
hustru af på stenen på vej hjem til Flensborg
efter deres bryllup i Sønderborg.

Liebestunnel *26
Lige øst for Kragesand danner træerne på
skrænten en tunnel. Den hedder ”Liebestunnel” - altså kærlighedstunnelen.

FRA GAMMELMARK TIL SØNDERBORG ca. 10 km

FRA RENDBJERG TIL BRUNSNÆS ca. 5,5 km

Istiden formede landskabet
– og mennesker

Et af de mest opsigtvækkende fund var kindtænder og en stødtand
fra en elefant. De blev fundet i klinten i 1906. Den op til 4 meter
høje skovelefant levede i Danmark for mere end 130.000 år siden,
da klimaet i mellemistiden var varmere.

Den letteste vej
går over vand

Teglværksstien *19
På et stykke af ruten får Gendarmstien
følgeskab af Teglværksstien. Her er opsat
informationspunkter, hvor du kan se spor
efter de teglværker, der nu er forsvundet.

Broager
Kirke *18

I 1866 fik Flensborg Fjord sit første dampskib. Ti år senere
var der 23 dampskibe i området. De havde dagligt 50
afgange fordelt på 32 anløbsbroer. Årligt blev der på den
måde fragtet en million passagerer. Damskibenes succes
holdt frem til udbruddet af 1. Verdenskrig.

I Broager står en meget
karakteristisk kirke. Den
har to spir. Kirken blev
bygget i 1100-tallet,
men de gotiske spir
kom først til omkring år 1400. Sagnet vil vide,
at det dobbelte spir er til minde om to siamesiske tvillingesøstre fra et nærliggende slot.

Cathrinesminde
Teglværksmuseum *20
Der har ligget otte teglværker
langs Iller Strand. I dag er kun
Cathrinesminde bevaret. Teglværket
var i drift fra 1732 frem til 1968, og
museet giver i dag et oplevelsesrigt
indblik i teglværkernes historie og
arbejdernes liv.

Skjulte
kunstværker

Cathrinesminde med udsigt til Holnis på den tyske side af fjorden

I området omkring
Cathrinesminde Teglværksmuseum står tre
større teglkunstværker
gemt. Se om du kan
finde dem.

Slaget ved Dybbøl

På denne del af Gendarmstien kan du hele tiden
se Dybbøl Banke, der i april 1864 var skueplads for
”Slaget ved Dybbøl”. Slaget endte katastrofalt for Danmark.
Det betød i sidste ende, at hertugdømmerne overgik til
sejrherrerne, og at Danmark med ét mistede to femtedele
af landet og indbyggertallet blev reduceret fra 2,6 til 1,6
millioner mennesker.

18. april 1864

Fra den 2. april og 16 dage frem regnede granater ned over
skanserne, uden at danskerne havde mulighed for at svare
igen. De danske kanoner var simpelthen for gammeldags.
Klokken 10 den 18. april 1864 begyndte stormløbet, og én
efter en faldt de danske stillinger. Klokken 14 var slaget tabt,
og de danske styrker trak sig tilbage til Als.
Den sønderskudte Dybbøl Mølle i 1864

På toppen af Dybbøl
Banke finder du
Dybbøl Mølle *33 og
Historiecenteret 1864 *32,
hvor du kan få alt at vide om
krigen i 1864.

Fremtid og historie

Ringridning var oprindeligt en del af middelalderens ridderturneringer og populær
underholdning for konger og fyrster.
I dag kan man om
sommeren opleve
ringridning i stort
set alle sønderjyske
byer.
På Sønderborg
Ringridermuseum
*36 kan du i sommermånederne blive
klogere på de stolte
ringridertraditioner.

Trillen

Arven fra
verdenskrigene

Klinten ved Stensigmose *29

Længe før der levede mennesker i området, var
der allerede masser af liv. I klinten ved Stensigmose har isen aflejret muslinger og snegle i de sandfyldte
lag. Sorte markeringer afslører, hvor istiden for 75.000 år
siden gjorde blade og grene til tørv.

Oplev ringridning i
Sønderborg i juli måned

FRA SØNDERBORG TIL HØRUPHAV ca. 5,5 km

I mere end 4.500 år har der levet mennesker langs
Gendarmstien. Den frodige jord gav masser af mad,
mens skovens rige dyreliv gjorde det let at jage.

Tegl, tegl, tegl...

Langs stranden kan du finde sten i alle former
og farver. De stammer fra de 76 teglværker, der gennem tiden har ligget i området.
Hvis du er heldig, finder du en
teglsten, hvor du ser præcis,
hvilket teglværk stenen kommer
fra. Værkerne fik nemlig præget
deres navn i teglene.

ca. 6,5 km

Området Gendarmstien går igennem var i mere end
100.000 år dækket af is, og har kun været isfri i de
sidste 11.000 år.
Det er istiden, der har givet landskabet sit karakteristiske
udseende med de store buede bakkedrag, skrænter og søer.
Det er også istiden, der har sørget for, at mennesker gennem
århundrede har kunnet opbygge en blomstrende teglværksindustri. Det stillestående vand i issøerne har nemlig gjort, at
leret i undergrunden er meget fint og fri for sten.
Overalt langs Gendarmstien vil du kunne se sporene efter
istiden - i landskabet, på stranden og i de mange levn fra
teglindustriens storhedstid. Bl.a. teglværksruinerne i Stranderød og Brændstoft.

Når du, på denne del af Gendarmstien, krydser
broen i Egernsund, står du i hjertet af teglværksindustrien. I mere end 1.000 år har vi mennesker
hentet ler op fra undergrunden og brugt det til at bygge
huse, kirker og slotte. Teknikken med at lave mursten og
tegl er gennem tiden selvfølgelig blevet forædlet og moderniseret, men helt frem til midten af 1900-tallet foregik det
meste med håndkraft. Både kvinder og børn hjalp til, så ofte
arbejdede hele familier på teglværkerne.
*17 Egernsund kirke er naturligvis bygget af sten fra området.
De mange udenlandske navne på gravstene vidner om, at man kom
langvejs fra for at arbejde på teglværkerne.

Dronning Margrethe den 1.’s sarkofag
fra Roskilde Domkirke

Skomagerhusgrænsen ca. 1920

Snak i jordtelefon over
grænsen *6

Porten til Europa

Bjergsalamander

To grønne perler hæver sig op af fjordens blå vand. Det
er Okseøerne. Ifølge sagnene var det enten her eller ude
på fjorden, at Dronning Margrethe den 1. døde i år 1412,
da hun var på vej hjem fra fredsforhandlinger i Flensborg.

FRA SØNDERHAV TIL SANDAGER

*5 Bov Museum/Oldemorstoft,
Her kan du blandt andet kan se en kopi af
Frøslevskrinet, som stammer fra 1100-tallet
og sandsynligvis blev bragt til Danmark fra
Sydeuropa af pilgrimme. Kronprinseparret
fik ved deres bryllup i 2004 en kopi af
Frøs-levskrinet som gave fra det sønderjyske
folk.

Her langs stranden kan du bogstaveligt talt se
de tætte forhold mellem Danmark og Tyskland.
Engang var det hele dansk. Engang var det hele tysk. I dag
er det et symbol på fredelig sameksistens, hvor samarbejdet
blomstrer på tværs af grænsen. På den anden side af fjorden
ligger slottet Glücksborg, som har haft stor betydning for
det danske kongehus. Her døde Kong Frederik den 7.,
og herfra kom Kong Christian den 9.
Et godt eksempel på at befolkningen i det sønderjyske
tager vare på hinanden, på trods af tidligere tiders
politik, skærmydsler og krige, er oprettelsen af svagbørnskolonier. Her har syd- og nordslesvigske børn siden
begyndelsen af 1900-tallet kunnet komme på rekreation.
Gendarmstien passerer i Kollund Julemærkehjemmet Fjordmark, der blev oprettet i 1938.

Ved Busholm 1950

FRA PADBORG TIL KRUSÅ ca. 5 km
Sønderjylland er et centralt knudepunkt, hvis du
vil bevæge dig fra Danmark og videre ned gennem
Europa – eller fra Europa og op til Danmark, og de
øvrige nordiske lande. Som gennem en smal tragt er bønder
med deres stude, handlende med deres varer og hertuger
med deres hære gennem 1.000 år blevet ledt over grænsen.
Den mest populære rute er Hærvejen, som Gendarmstien
krydser lige nord for Padborg. Hærvejen strækker sig fra
Trondheim i nord til Rom i syd. Den har også forbindelse til
pilgrimsruten Caminoen, der ender ved Atlanterhavet i den
spanske by Santiago de Compostela.

De tætte dansk-tyske bånd

Overalt i Sønderborg kan du
finde eksempler på bygninger
i Jugendstil med smukke
facadedekorationer. Denne
type arkitektur findes stort set
kun i Sønderjylland, der i den
periode, hvor stilen prægede Europa, var
under tysk herredømme.

Sønderborg Slot *37

Skydestranden

At gå med åbne øjne
Gendarmstiens tema – dengang og nu

Bygninger i Jugendstil

Når du ankommer
til Sønderborg og
krydser broen mellem fastlandet og øen Als,
har du et fantastisk skue over
fortid, nutid og fremtid.
Når du kigger mod nord, kan
du på venstre bred se Alsion, der rummer virksomheder,
koncertsal samt en afdeling af Syddansk Universitet, der
uddanner flere udenlandske studerende end noget andet
sted i landet.
På den modsatte bred troner Kasernebygningen over
Alssund. Den blev bygget af den tyske marine i 1907.
Mod syd, ved indsejlingen til havnen, ligger Sønderborg
Slot, der siden middelalderen skulle beskytte kongeriget.

På turen ud af Sønderborg kommer du forbi mange
spor efter de to verdenskrige.
Her er bygninger, der havde
betydning under krigene samt
mindesmærker for de faldne.
Skydestranden var under 2. verdenskrig afspærret for offentligheden. Besættelsesmagten brugte den som militær skydebane.
Umiddelbart efter krigen fandt man her i maj 1945 nedgravede lig
af fem danske modstandsfolk.

Den store
skallesluger

Enestående natur

Trillen og De Syv Søstre *40

En af de meget
sjældne ynglefugle
i Danmark er den
store skallesluger.
Den ses hyppigst om
vinteren, men det er
sjældent, at den også yngler i Danmark.
Ved kommunesammenlægningen i 2007
forpligtede Sønderborg Kommune sig til, at
passe særligt godt på den store skallesluger.
For at give fuglen bedre ynglebetingelser, er
der derfor opsat redekasser, som du blandt
andet kan se på Trillen.

Lige før du kommer til Høruphav, går du
gennem naturområdet Trillen. Vådområdet har
et utroligt rigt fugleliv. Ved højvande skyller vand ind
og fylder søerne med saltvand. Når vandet fordamper,
bliver saltet tilbage. Derfor er søerne meget salte, og kun
bevoksning, der tåler meget salt, kan leve her.
På Trillen står der nogle karakteristiske østrigske fyrretræer, der er mere end 100 år gamle. De bliver kaldt
”De Syv Søstre”, selvom der i dag kun er seks tilbage.
Den store skallesluger

FRA HØRUPHAV TIL SKOVBY ca. 10 km

På skudhold af krigen i 1864
Frøkoncerter

Den danske hær lå i skanserne ved
Dybbøl, mens de preussiske tropper
havde opstilling ved Gammelmark
på Broagerland.

I april, maj og juni kan du opleve ”frø-koncerter” langs Gendarmstien.
Strandtudsen giver koncert ved Gammelmark. Ved Dybbøl kan du høre både strandtudsen, grøn frø og løvfrøen. Desuden kan
løvfrøen opleves i Sønderskoven.
Hør forskel
Den lille grønne løvfrø på billedet er
Danmarks mindste frø. I skumringstiden
kvækker løvfrøen med små hurtige kvæk.
Strandtudsen er grå eller brunlig i farven og
har en tydelig gul stribe. Dens kvæk lyder
nærmest som en cikade eller en redekam.
Grøn frø kan blive
op til 10 centimeter
lang. Den kvækker
med små korte
kvæk, der kan slå
over i salver, som
nærmest lyder som
et maskingevær.

Vibæk Vandmølle *42

Lillehavs mange havfugle

Vibæk Vandmølle blev
opført 1756, og i 1832 blev
en vindmølle opført som hjælpemølle
til vandmøllen pga. vandmangel i åen.
Vibæk Vandmølle er den eneste af
de oprindelige ti alsiske vandmøller,
der er bevaret. Både vandmøllen og
møllegården er smukt restaureret og giver et godt indtryk
af, hvordan et mølleanlæg så ud i slutningen af 1700-tallet.
Dengang var Vibæk Vandmølle en arvepagtsmølle i kongens
eje. Det betød, at den gik i arv i møllerens familie, hvis ellers
alle terminer var betalt og betingelser overholdt.

Ved Lillehav mellem Sydals og Kegnæs
kan du se et hav af forskellige havfugle
som havlit, edderfugl, skallesluger,
skarv, strandskade og vibe. Om foråret
gæstes området af store fugletræk. Så
er det muligt at se ske- og pibeænder
i flot pragtdragt, og gæs som blis- og
bramgæs, der er vintergæster fra Rusland.

Den hemmelighedsfulde forsøgsstation *41

Især på en stille dag uden bølger kan du
være heldig at se marsvinets trekantede
rygfinne bevæge sig gennem vandet.
Marsvinet er en af de mindste tandhvaler og
den eneste hvalart, der yngler i Danmark.
I Sønderborg Bugt er der genskabt stenrev,
der skal gøre det lettere for marsvinet at
finde føde. Farvandet omkring Als er udpeget som marint habitatområde for bl.a. at
give marsvinet bedre beskyttelse og vilkår.

I dag er der kun bunkere tilbage af det tidligere tyske anlæg på
Hørup Klint. I 1944 beslaglagde de tyske besættelsestropper den
gamle torpedostation fra 1906. Tyskerne indrettede anlægget til
forsøgsstation. Under krigen gik der mange rygter om de mystiske forsøg, der blev udført på forsøgsstationen. Mange mente,
at det havde med V-våbnene (Vergeltungsvaffe) at gøre.
I virkeligheden udviklede tyskerne systemer, som kunne forstyrre de allierede bombeflys radarnavigationssystemer eller
forhindre radiopejling af tyske ubåde.

Hold godt
øje med
marsvin
langs
kysten

