Drivvejen – Vestkystens handelsrute

Rester af Drivvejen

I århundreder - ja årtusinder - fulgte handelsfolk, studedrivere og rejsende et net af drivveje langs den jyske
vestkyst. Drivvejene bestod af mange sideløbende hjulspor. Hvis sporene blev slidt, lavede man blot nye ved
siden af. Okserne var den største eksportvare, der blev
drevet ned til udskibningssteder eller markeder i Sønderjylland og Tyskland. I begyndelsen foregik drivningen
om efteråret, men hurtigt lod man okserne overvintre
og vandre om foråret. Efter vandringen blev kvæget
fedet op i marskens enge. I midten af 1500-tallet blev
der udført 11.400 okser fra Ribe over Gottorp. Færdslen
på Drivvejen fortsatte indtil midten af 1800-tallet, hvor
jernbanerne overtog transporten.

Det meste af Drivvejen er enten omdannet til moderne
veje eller forsvundet i det opdyrkede land. Flere steder
kan man dog stadig fornemme rester af Drivvejen. Der er
bl.a. spor i lyngen ved Tinghøje syd for Ølgod, et stykke
vej med navnet Drivervej nord for Ribe samt en velbevaret strækning syd for Løgumkloster.

Dyr og varer
Det var ikke kun stude, men også heste, grise og gæs,
som blev ført mod syd. Gæssene gik selv, og for at
deres fødder kunne holde til den lange tur, blev de smurt
med en blanding af tjære og grus. Andre varer, som
blev transporteret i vogne eller sejlet fra udskibningsstederne, var uld og jydepotter fra hedeområderne og
kniplinger fra Sønderjylland. Der blev også fragtet varer
den anden vej, til Danmark fra Holland og Tyskland. I
1100-1200-tallet importerede man tufsten, som er en
vulkansk stenart, til kirkebyggerierne langs Vadehavets
åer og kyster. Senere hentede man især i det sydlige
område hollandske fliser hjem, de ses stadig i stuerne i
de ældre gårde og huse.

Markedspladser
Handel foregik andre
steder end i købstæderne. Langs Drivvejen opstod markeder,
blandt andet i Løgumkloster, hvor der var
flere årlige markeds- Markedspladsen i Løgumkloster
dage. Det største
marked var ”Klostermærken”, der foregik i forbindelse
med apostlen Bartholomæus’ helgendag d. 24. august.
Markedet afholdes stadig i august måned og er mødested for kræmmere og gøglere.

Uldgade i Tønder

Studedrivere

Vilslev Spang

Ribe Domkirke

Landskabet langs
Drivvejen
Egnen mellem Limfjorden og Holstebro er
præget af bløde bakker
og frugtbare lerjorde.
Syd for Holstebro går
Drivvejen over svagt
Dejberg Hede
bølgende bakkeøer og
flade hedesletter. Bakkeøerne blev formet af permafrost
og smeltevand under istiden. Hedesletterne er dannet af
smeltevandsfloder, der afsatte grus og sand. Storåen og
Skjern Å løber i dag gennem store, vidtstrakte hedesletter.
Syd for Skjern Å bliver landskabet mere frodigt, og Drivvejen passerer de smalle ådale ved Varde Å, Kongeåen
og Ribe Å. Undervejs sydpå drejer ruten mod sydøst, hvor
den syd for Løgumkloster, ved Draved Skov, går langs
kanten af én af Danmarks få højmoser, Kongens Mose.

Gravhøje
Der har levet mennesker i Vestjylland siden istiden.
Overalt har arkæologerne fundet spor fra fortiden. Nogle
af oldtidsminderne er synlige med det blotte øje, det
gælder især gravhøjene. Langs Drivvejen er der mange
steder rækker af gravhøje, der i dag er mere eller mindre
synlige. En af rækkerne kan følges fra de store plantageområder vest for Grønbjerg og Muldbjerg sydover til Øster
Lem hede og Dejbjerg hede og videre sydpå.

Jahrtausende lang folgten Handelsvolk und
Ochsentreiber den Treibwegen der jüdländschen
Westküste entlang. Ochsen, Schweine, Pferde, Gänse,
schwarz irderne Töpfe, Wolle, Klöppeleien sowie andere
Handelswaren wurden auf den Märkten weiter südlich
verkauft. Es gibt viele sichtbare Spuren der ursprünglichen Treibwege, z.B. bei Ølgod, Ribe und Løgumkloster.
Auf Dejbjerg Heide sind viele Hühnengräber angelegt.
Hühnengräber in Reihen zeigen, daß Menschen seit
dem letzten Eiszeit an der Westküste gelebt haben.

For thousand of years trades people and cattle
drovers have followed drove roads southwards through
Jutland. Cattle, pigs, horses, geese, ”Jutland pots”,
wool, laces and other trade goods were sold at the markets further south. There are many visible signs of the
original drove roads e.g. near Ølgod, Ribe and Løgumkloster. On Dejbjerg Moor several burial mounds are
seen, forming long rows along the busy roads of former
times.

Gravhøj og vejspor på heden ved Tinghøje

Vadesteder

Købstæderne

Ådalene har til alle tider skabt vanskeligheder for
færdslen. Det gælder især om foråret, hvor store arealer
kunne stå under vand. Drivvejen er anlagt, hvor det
var nemmest at komme over - ved vadestederne og
broerne. Fra jernalderen har man gjort det nemmere at
passere vandløb for eksempel ved at lægge sten i vadesteder eller bygge broer. I løbet af 1600-1700-tallet blev
de fleste vadesteder erstattet med broer.

Hvor landfærdslen
berørte åer eller fjorde,
der gav mulighed for
søtransport, opstod der
byer. I Ribe og Tønder
kan man stadig se Skibbroen, hvor skibene lag- Skibbroen i Ribe
de til. Danmarks ældste by, Ribe, kendes fra begyndelsen
af 700-tallet, mens Tønder, Varde, Ringkøbing og Holstebro dateres til 1100-1200-tallet. Byerne blev centrum for
handel, retsvæsen, skolegang mv. I byerne boede mange
storkøbmænd med udenlandske handelsforbindelser.

Udskibningssteder
Den lange vej ned gennem Jylland og Tyskland var
udmattende for kvæget – de tabte sig! Krigene i 15001600-tallet gjorde problemet endnu større, og derfor begyndte man at udskibe studene, blandt andet fra Hviding
Nakke, der var Ribes udskibningssted. Okserne blev her
drevet op til 7-8 km fra land over vaden ud til skibene. I
1600-tallet kunne der i marts/april være op til 100 skibe,
der hentede okser. Andre udskibningssteder var Ringkøbing, Sønderside og Hjerting. Selvom sejladsen tog 10
dage vejede okserne op til 40 kg mere efter turen end
de, der havde gået hele vejen.

Stednavne afslører historien
Langs Drivvejen findes mange stednavne, som henviser til de gamle vejforløb. Det gælder ikke kun navne
indeholdende ”vej”, ”stræde” og ”gade”, men også ”bro”,
”spang” og ”vad”, for eksempel Gredstedbro, Vilslev
Spang og Ølufvad. Her kunne vandløbene passeres.

Mod syd, ved Leck i Tyskland, findes et meget smukt
stykke af Drivvejen, der oprindeligt fortsatte til Husum,
hvor der var store kvægmarkeder, og hvorfra studene
også blev udskibet.

Det gamle udskibningssted
ved Hviding Nakke

Kirker
Det vestlige Jylland er rig på kirker
fra middelalderen, og de mange
kirketårne har fungeret som pejlemærker for de vejfarende på vejen.
Mange af kirkerne stammer fra 1100tallet og begyndelsen af 1200-tallet,
hvor man byggede stenkirker over
hele landet. Hover kirke lidt vest for
Drivvejen ved Muldbjerg er et kendt Lønborg Kirke
eksempel på en romansk stenkirke. Kirkerne ved Lønborg, Dejbjerg, Brejning, Nørre Omme og Nørre Løgum er
også typiske romanske stenkirker med tårne fra senmiddelalderen. I området fra Ringkøbing Fjord til syd for Ribe
by har mange kirker tufsten i murværket. Tufstenen er en
vulkansk stenart, som blev hentet fra Rhinområdet.

Forbindelsen mod nord og syd
I århundreder havde Limfjorden intet udløb til Vesterhavet, og den gamle handelsvej gik over Agger Tange
til Thy. I en storm i 1825 brød havet igennem tangen,
og handelsvejen flyttede til Oddesund. Stude og heste
blev færget over på en robåd. Hestene måtte balancere
på bådens kanter – det var en farlig overfart. En dampfærge kom til i 1883 og Oddesundbroen i 1938.

Drivvejen i Draved Skov

Hover Kirke

Gl. Kro med spor af studefolde i
haven

Ortsnamen mit ”Brücke, Steg und Watt” weisen hin
auf die alten Straßenführungen über den großen Bäche.
Die Ochsentreiber übernachteten in den Gasthöfen. Der
lange Weg durch Jütland war für das Vieh erschöpfend.
An einigen Orten wurden die Ochsen auf Schiffen nach
den Niederlanden und Deutschland gefrachtet. Die
Städte hatten viele Handelsverbindungen. Viele westjütländische Kirchen sind aus Tuffsteinen, die aus dem
Rheingebiet importiert wurden, gebaut.

Kroer
De mange studedrivere
og handelsrejsende
havde selvfølgelig
behov for en bid mad
og en seng på vejen.
Derfor opstod der
mange kroer langs
Ølufvad Kro
Drivvejen, og nogle af
dem er stadig i brug. Det gælder for eksempel den gamle
studedriverkro Ølufvad Kro, øst for Esbjerg. Kroen blev
opført i 1677 og den nuværende bygning er fra 1830. Den
ligger smukt ved den gamle vandmølle Øluf Møllegård.

Place names such as ”bro” (bridge), ”spang”
(plank) and ”vad” (wade) indicates crossing of major
streams. The cattle drovers stayed the night at the roadside inns. The long way through Jutland was exhausting
for the cattle. Therefore some times the cattle were shipped to the Netherlands and Germany from small harbours. The market towns had many trade connections.
Many churches in Western Jutland are built of vulcanic
stones imported from the Rhine areas.

The North Sea Trail og Drivvejen
The North Sea Trail er resultatet af et internationalt
samarbejde om etablering af en vandrerute hele vejen
rundt om Nordsøen - langs kysterne af Norge, Sverige,
Skotland, England, Holland, Tyskland og Danmark.
På ruten kan man opleve den meget varierende natur i
landene og få oplysninger om mange seværdigheder.
Drivvejen er den del af ruten, der ligger mellem Limfjorden og det nordlige Tyskland. Her er ruten lagt, så man
følger de historiske drivveje, hvor bl.a. levende kvæg
blev drevet fra Jylland til markeder i Nordtyskland og
Holland.

Deltagere og samarbejdspartnere
i Drivvejsprojektet

Ribe Amt, Den antikvariske Samling i Ribe, Esbjerg Museum, Museet for Varde By og Omegn, Ølgod Museum,
Bramming Egnsmuseum, Ribe kommune, Bramming
kommune, Esbjerg kommune, Helle kommune, Varde
kommune, Ølgod kommune og Blåbjerg kommune.

Udgivet af:
Ringkjøbing Amt, Ribe Amt og Sønderjyllands Amt.
Produktion:
Naturplan

The North Sea Trail er 6000 km lang!

Mere information
Læs mere om the North Sea Trail og Drivvejen på
www.northseatrail.org. Køb eventuelt bogen Drivvejen,
hvor der findes detaljerede kort og uddybende historier.
Bogen kan købes hos projektets museer.

Amstelborggård, Strellev

Ringkjøbing Amt, Herning Museum, Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Holstebro Museum, Lemvig Museum,
Ringkøbing Museum, Skjern-Egvad Museum, Struer
Museum, Egvad kommune, Skjern kommune, Ringkøbing
kommune, Ulfborg-Vemb kommune, Videbæk kommune,
Herning kommune, Trehøje kommune, Aulum-Haderup
kommune, Vinderup kommune, Holstebro kommune,
Lemvig kommune, Struer kommune, Thyborøn-Harboøre
kommune og Thyholm kommune.

Sønderjyllands Amt, Museum Sønderjylland Arkæologi
Haderslev, Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder,
Skærbæk kommune, Løgumkloster kommune, Tønder
kommune og Amt Karrharde (Tyskland).

= delrute

Præstbjerg Naturcenter

Udsigtstårn, Kongens Mose

Der ”Treibweg” gehört zum North Sea Trail – eine
internationale Zusammenarbeit über Wanderwege rund
um die Nordseeküste. Der North Sea Trail besteht aus
Wanderwegen in Schweden, Norwegen, Schottland,
England, den Niederlanden, Deutschland und Dänemark. Der Treibweg zwischen dem Limfjord und Norddeutschland folgt den historischen Treibwegen, die zum
Treiben von Ochsen und anderen Tieren zu den Märkten in Norddeutschland und den Niederlanden benutzt
wurden.

The Drove road is a part of the North Sea Trail
– being an international cooperation on creating walking
trails around the North Sea Coast. The North Sea Trail
project covers walking trails in Sweden, Norway, Scotland, England, the Netherlands, Germany and Denmark.
The Drove road between Limfjord and Northern Germany follows the historic drove roads used for drifting
cattle and other animals southwards to the markets in
Northern Germany and the Netherlands.
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Drivvejen
Vandreruten Drivvejen er betegnelsen for et net af historiske veje kombineret med nye stiforløb gennem
Vest- og Sønderjylland. Den afmærkede rute er vist på kortet. Drivvejen
er over 200 km lang og fuld af spændende kulturhistoriske seværdigheder og flotte naturoplevelser.
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I 1700-1800tallet var der rakkere
Hvide Sandelevepå de jyske heder. Rakkerne
de af tiggeri og usselt arbejde.
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ved siden af dem.
I Dejbjerg Kirke
kan man stadig
se de umagelige
Sønder Havrvig
rakkerstole stå i
tårnrummet.

Drivvejen går ad stier og mindre veje og er primært en
vandrerute. På de fleste strækninger er det også muligt at
cykle. For den, som mere målrettet vil besøge seværdighederne undervejs, er bilen også en mulighed.
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Overnatning
Der er mange forskellige overnatningsmuligheder langs
Drivvejen såsom kroer, hoteller, Bed & Breakfast, bondegårdsferie, vandrerhjem og campingpladser. Nogle steder
er der primitive overnatningspladser, som kan benyttes
gratis. Spørg på det lokale turistkontor.
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Ved flere seværdigheder på ruten er der opsat informationstavler. Da de historiske drivveje bestod af mange ruter,
kan informationstavlerne være opsat uden for den afmærkede rute.
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Vil du vide mere, kan du købe bogen Drivvejen, som detaljeret beskriver ruten med spændende historier og giver
indblik i Drivvejens betydning.
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Pas på naturen
Nogle steder har private lodsejere stillet veje og stier til
rådighed for vandrerne. Tag hensyn til privatlivets fred,
naturen og dyrene. Hold hunden i snor og smid ikke affald i
naturen. Parkér kun bilen, hvor der er afmærket med P-skilt.

Vester Vedsted

Egebæk

Hviding Nakke

Obbekær

I Ribe ligger Maren Spliids hus.Brændstrup
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To soldater fra Løgumkloster Garnison
– Cristen og Jens – forelskede sig i den
samme pige. Hun så dog kun til Jens,
og i jalousi skød Cristen rivalen. Han
blev halshugget i 1763 på Galgebakken ved Løgumkloster, overværet af en
tusindtallig skare.

Der Treibweg durch Westjütland folgt Wanderwegen und kleineren Wegen. Er ist primär ein Wanderweg, aber an mehreren Stellen ist die Fahrt von sowohl
Radfahrern als auch von Autofahrern möglich. Übernachtung ist möglich in ”Shelters”, an Campingplätzen,
in Gasthöfen, Hotels, Bed&Breakfast, Bauernhöfen und
Jugendherbergen. Einige Sehenswürdigkeiten sind mit
Informationstafeln ausgestattet. Der Wanderweg folgt
auch Privatwegen. Hunde sind an der Leine zu führen,
die Natur ist sauber zu halten und Autos sind nur auf
den markierten Parkplätzen abzustellen.

The Drove road through Western Jutland follows
footpaths and minor roads. It is primarily a walking trail,
however, some places are wide enough for both bicycles
and cars. Overnight accommodation is possible in shelters, at camping sites, inns, hotels, B&Bs, farms and hostels. Information boards are found at places of interest.
The walking trail also follows private roads. Therefore
keep your dog on a leash at all times, keep the countryside tidy and park the car in marked parkingareas.
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Hjerpsted
Sølsted

Visby

Draved Skov
Kongsbjerg
Øster Højst
Travsted

Abild

Søvang

Højer
Store Emmerske

Møgeltønder

Hostrup

Tønder

Bylderup-B

Jejsing

www.northseatrail.org

I 1700-tallet blev
gudstjenesten i
Tønder afholdt på
tysk. Beboerne i
Emmerske, øst for
Tønder, var dansksprogede, og man
sagde, at de hellere gik i tørvemosen
end i kirke! I 1730 skaffede en indsamling i Tønder midler til opførelsen af en
bedesal i Emmerske. Der holdes stadig
gudstjenester i bedesalen.

Sæd

Burkal

Rudbøl
Aventoft

Klanxbüll

R

Neukirchen
Humtrup

Süderlügum
Ladelund
Braderup

Emmelsbüll

Achtrup

Niebüll

Afmærket rute
Ikke afmærket rute

10 km

Klockries

Leck

Sprake

Risum

Stadum
Enge

