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Velkommen til Haderslev Østerskov

Offentlig vej
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
Sti
Jernbane tracè
Dige
Bred å
Bæk/grøft
Løvskov
Nåleskov
Eng
Overdrev
Bebygget område
Have
Omkringliggende arealer
Sø
Skov, privatejet
Parkering
Statsejet ejendom
Vandrerute
Her står du
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Vagthus     Bunkers i skoven Borttransport af granater Bunker til ammunition

Praktiske oplysninger
Handicapforhold: Vandreruten 
kan have enkelte passager, der 
ikke er velegnede for barnevogne 
og kørestole.

Yderligere oplysninger: Folder 
over Østerskoven kan fås på 
biblioteker og turistbureauer samt 
på Skov- og Naturstyrelsens hjem-
meside: skovognatur.dk

Skov- og Naturstyrelsen
Sønderjylland
www.skovognatur.dk

•

Billederne er fra 1945. Disse samt de historiske oplysninger kommer fra Leif Petersen, Haderslev.

Haderslev Østerskov er sammen med Haderslev Vesterskov rester af de førhen så vidtstrakte middel-
alderskove, Farrisskovene. Østerskoven er på 185 ha, og er i dag hovedsageligt domineret af bøg, dog 
er der i skovens østligste hjørne ved Gruskulevej (A), en over 200 år gammel urørt egebevoksning. 
Ved Østervej længere mod syd står der en ca. 400 år gammel eg (B). Den er hul men stadig livskraftig.
      Historisk står Østerskoven i dag som et minde over tyskernes besættelse under 2. verdenskrig. 
Den tyske værnemagt placerede en række ammunitionsdepoter rundt om i Danmark - gerne lidt 
afsides og i skove så de allierede fly ikke kunne se depoterne fra luften. Østerskoven var det 
største depot i landet, og ved oprydningen i 1945, blev der samlet 8-10.000 tons ammunition. 
Skoven var indhegnet med pigtråd og minefelt, og der var etableret over 200 ammunitions-
pladser, heraf en række små bunkers. Desuden var der barakker til personalet på 
ca. 250 soldater samt smalsporsjernbaner til at transportere ammunition på, både internt 
i skoven og helt til Haderslev Station. I dag er Haderslev Østerskov naturligvis ryddet for 
ammunition og depoterne er fjernet og jævnet. Dog kan man endnu se en række 
spændende spor fra dengang. Blandt andet er der bevaret tre murstensbunkers og 
en af jernbanetracéerne (C).

På kulturhistorisk vandring i Østerskoven
I skoven er der anlagt en rute på ca. 4,5 km. Ruten er markeret med gult, 
og ved at følge denne kommer man forbi de fleste seværdigheder i skoven.

         Skovens sydlige del blev indhegnet med høje pigtrådsspærringer. 
         Afgrænsningen mod nord gik ved Svinevej.         
         Der blev bygget en baraklejr i skovbrynet mellem Ladegårdshus 
         og vejgaflen Østervej/Grønnevej. Her lå hovedkvarteret for vagtstyrken.         
         En yderligere barak blev opført som vagtstue ved Stendetgårdsvej.         
         Her ligger de sidste af de oprindelige 10 såkaldte Ostbunker.          
         Her lå en vagtbarak. Ved Ladegårdshus samt ved vejen mod Kabdrup 
         rejstes yderligere 12 barakker (6 hvert sted).         
         DET STORE BRAG. Langfredag - d. 7. april 1944 kl. ca. 10 om formid-
         dagen eksploderede her ca. 400 stablede miner. 7 tyske soldater omkom,
         og trykbølgen væltede flere træer, samtidig med at stammerne blev fyldt 
         med jernsplinter. Adskillige gårde på Kapdrupegnen fik knust ruderne og  
         tagsten blev revet af. Hullet fra eksplosionen kan endnu ses som et vandhul. 


