Velkommen til
sporet ved lindknud
Du kan vælge mellem tre ruter på hhv. 4,5 km (gul), 3,9 km
(rød) og 1,8 km (grøn). Alle ruterne kommer forbi Lindknud
Oplevelsesskov og starter ved kirkens p-plads (Lindknudvej 40, 6650 Brørup). Numrene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser. God tur!
1	Lindknud kirke
Lindknud kirke er bygget i 1200-tallet af granitkvadre og
rå marksten, men gennem tiden har den gennemgået adskillige forandringer. Kirken er åben i dagtimerne, og i våbenhuset findes en længere beskrivelse af kirkens historie.
Flere dele af det før-reformatoriske inventar er i dag opbevaret på Koldinghus.
2 Bro over Lindknud bæk
Fra kirken følger de tre ruter landevejen mod Vejen ca. 400
m inden en sti fører ned til et lavtliggende engområde, hvor
der er en god mulighed for at nyde udsigten over bæk og
eng ved en lille træbro. Lindknud bæk, der har sit udspring
ca. 2 km øst for Lindknud, løber mod sydvest til Holsted Å
for derefter at ende i Sneum Å og Vadehavet.
3	Lyngbankerne
Lyngbankerne er et fredet område, der aldrig har været opdyrket eller beplantet. Storme
og sandflugt har skabt dagens
får
klitlandskab, som er tydeligt at
se fra sporene. Det er oplagt at
tage en afstikker fra sporene for at gå en tur rundt i bankerne. Der er adgang til bankerne via en kort trampesti
(se markering på infotavlerne). Lyngarealet er desuden forbundet med stisystemet i oplevelsesskoven. Bankerne og
stykket langs bækken i Lindknud bliver i de fleste af årets
måneder afgræsset med får.
4	Lindknud Oplevelsesskov
Lindknud Oplevelsesskov er et stort rekreativt område på
ca. 5 ha, der blev indviet i 2010. Stisystemet i området
byder på gode muligheder for naturoplevelser og fysisk
aktivitet. Rundt omkring på arealet er der en bålhytte med
bænke og borde, en naturlegeplads, fitness-redskaber og

en multibane. I den nordøstlige ende af skoven er der en
primitiv overnatningsplads med shelters og bålplads. Der er
en god udsigt fra toppen af en kælkebakke midt i området.
I oplevelsesskoven deler ruterne sig. Både den grønne og
den røde rute følger en sydlig sti forbi jernalderbopladsen,
mens den gule rute går langs den østlige og nordlige kant
af skoven.
5 Jernalderboplads
I forbindelse med etableringen af Lindknud Oplevelsesskov,
blev der fundet tydelige spor efter en omfattende jernalderbebyggelse. En informationshytte på stedet fortæller nærmere om fundene, og sporene efter et
langhus er i dag markeret med egestolper.

7	Landsbyen Lindknud
Lindknud er en lille landsby i den nordlige del af Vejen Kommune med ca. 1.000 indbyggere i by og opland. Lindknud
er første gang nævnt i historiebøgerne for ca. 700 år siden
under navnet Lindeknut, som formentligt betyder bakkeknuden med lindetræer. Flere sagn knytter dog i stedet
navnet til en lindorm, der huserede på den bakke eller
knude, hvor kirken er placeret. Hverken lindetræer eller
lindorm var dog formentligt at se for bare 150 år, hvor det
meste af området var øde og groet til i hede. Opdyrkningen
af heden, andelsbevægelsen og udviklingen i landområderne har efterfølgende skabt byen, som den ser ud i dag.

Gul rute
Rød rute
Grøn rute

6	Spor i landskabet
Efter oplevelsesskoven går den grønne
rute tilbage gennem byen til startstedet.
De øvrige ruter passerer ligeledes gennem byen, men kommer også forbi et
afvekslende landskab med eng, mark
og skov. Egnen er rig på historiske
spor, der vidner om beboelser langt tilbage i tiden. Placeringen af gravminder
i området tyder samtidigt på, at vejene
Favrskovvej og Bækkevej, som indgår
i dagens spor, ligeledes er en del af
gammelkendt færdselsåre fra Hærvejen mod Holsted og Ribe.
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Se efter den gule folderkasse
– her starter sporet

Ruten er på sporet afmærket
med gule, røde og grønne
trekanter på pæle
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Beplantninger i Lindknud Oplevelsesskov
I Lindknud Oplevelsesskov er der plantet forskellige slags
hjemmehørende træer i små lunde, så de besøgende har
mulighed for at stifte et nærmere kendskab til de danske
træsorter. Infostandere langs stierne fortæller nærmere om
de enkelte beplantninger. I oplevelsesskoven finder man
bl.a. storbladet og småbladet lind samt rød eg. Tæt på naturlegepladsen i den vestlige ende af oplevelsesskoven er
der et spisekammer med et stort
udvalg af bær og frugt, hvor besøgende er velkomne til at tage
en smagsprøve.
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8	Præstegårdsskoven og skolen
Fra det sydvestlige hjørne af sporet ved Lindknud går man
gennem et mindre boligområde med eng på højre side og
derefter gennem præstegårdsskoven. Der var ingen skov
da præstegården blev bygget i 1895, men siden hen er en
tæt løvskov vokset frem. Om foråret er skovbunden fyldt
med anemoner og andre forårsblomster. På det sidste
stykke tilbage til startstedet kommer du forbi Holmeåskolen med ca. 130 elever. Den gamle bygning, som ligger
nordvest for kirken, var skole fra 1852 til 1901. Lindknuds
første skole (1741-1852) lå ved kirkediget mod øst.

Sporet starter ved Lindknud Kirke, Lindknudvej 40, 6650
Brørup. Lindknud ligger ca. 8 km nord for Brørup og Esbjergmotorvejen. Den grønne firkant viser udsnit svarende til
rutekortet på indersiderne. GPS-koordinater til startpunktet:
55.56446, 9.018992.
praktiske oplysninger
Sporet går via asfaltveje, grusveje, fortov og
nyetablerede stier. På nær et mindre stykke af den
HUND I SNOR
gule rute, der følger en markvej, er belægningen
på sporene generelt af høj kvalitet. Du må gå, løbe og cykle
på stierne. På alle ruter er der opstillet bænke, hvor der er
plads til at nyde naturen og udsigten. Hunde skal føres i snor.
FOR MERE INFORMATION
Lindknud Lokalråd, se www.lindknud.infoland.dk.
Bidragsydere
Etablering af sporene ved Lindknud er støttet af Edel & Sigurd
Frølund Thomsens Fond samt LAG Vejen med midler fra
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU. Afmærkningen af ruterne og formidlingsmaterialet er støttet af Nordea
Fonden.

småbladet lind

Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet
Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening,
Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Naturstyrelsen.

kortsignaturer - rutekort
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Grøn rute
Henvisning til forklaring

Støttet af Nordea-fonden og Miljøministeriet.

Jorddige
Sti
Markvej
Rød rute

Tekst/foto: Lindknud Lokalråd/Susanne Mikkelsen.
Tegning: Michael Pedersen
Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet” fås hos:
Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V
E-mail: spor@lf.dk
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