
Vandretur ved Letbæk sø og 
krarup skov



Start turen ved parkeringspladsen, og følg stien rundt om søen.

På vej rund om søen, kan du se de smukke sorte svaner, samt ænderne i 
søen.

Lidt historie om møllen.

Letbæk Mølle er en gammel vandmølle, der senere er anvendt som traktørsted 
beliggende i et skønt natur-område med skov, hvor der er rig mulighed for at 
nyde naturen og fiske i egen sø.
 
Hovedhuset er fra 1634, men løbende gennemrestaureret, med respekt for husets 
oprindelige charme og fremstår i dag, som en moderne bolig med alle faciliteter. 
 
Lidt historie: Kilde fra bogen om Østre Horne Herred:
 
Ved et ganske lille vandløb, kaldet Letbæk, der nordfra løber til Kybæk, er der 
anlagt en vandmølle. I starten var Letbæk en mindre mølle, I 1664 gik den dog ret 
godt. Under Svenskekrigen blev møllen forfalden, men blev senere istandsat og 
kom til at høre under Nørholm Gods. I 1743 bor der en tømmermand i møllen. I 
1787 er mølleren N. Hansen, der senere overdrog møllen til sin søn J. Nielsen. I 
dennes tid fik møllen et stort opsving ved kartoffelmelsfabrikation. 



Herefter blev møllen overdraget til J. Nielsens søn, den kendte landstings- og 
plantingsmand Niels Nøller. Niels Møller anlagde planteskole og plantede og 
skabte en lille oase i det Vestjyske land. En ven pastor Schørring synes at stedet 
egnede sig til større folkelige møder, det første møde blev afholdt i 1969. 
betydelige mænd fandt vej hertil. Niels Møller var amtsrådsmedlem fra 1862 - 
1898. Fra 1880 - 1890 var han folketingsmand for Vardekredsen og fra 1894 - 
1910 var han landstingsmand. Der fortælles at han nød egnens næsten 
ubegrænsede tillid og fortjente den.I 1929, hundreåret for hans fødsel rejste 
egnens befolkning ved Letmæk Mølles mølledam en mindesten for ham med 
indskriften:
"HAN PLANTEDE MED HÅB OG LEVED UD AF DÅB".
 
Letbæk Mølle blev nedlagt i 1905, men den skønne plet drager stadig mange til 
sig. I møllehuset har der været sommerrestaurant, som varede helt indtil 1973. 
Krav fra sundhedsmyndigheder, om nyindretning af køkken satte stopper for 
restauranten. Letbæk Mølle blev i familiens eje indtil den i 1975 blev solgt til 
KFUM spejderne. Året efter overtog Esbjerg kommune møllen. I 1993 købte 
privatmand, Tom Petermuss Letbæk Mølle.
 
Letbæk Mølle blev igen en turist-attraktion, dog uden restaurant.
 
Tom Petermuss gik i gang med yderligere skovrejsning, startede med at tilplante 
5 tønder land, bøgeskov og planer om også at resten af markerne (20 tønder land) 
til Letbæk Mølle skal tilplantes med bøg. I dag er bygningerne renoveret, 
mølledammen oprenset, der er sorte svaner i søen og der er anlagt en lille 
parkeringsplads ved dammen. Som førhen kommer mange turister og lokale igen 
til Letbæk Mølle for at gå den smukke tur rundt om søen og ikke mindst glæde 
sig over denne lille naturperle, der er skabt i Vestjylland.



Når du har været rundt om søen, så fortsæt over vejen ned til svinget, gå derefter ind i skoven.



På et tidspunkt kommer du til et ruin, der ligger lidt gemt mellem 
træerne.

Bygningen, eller resterne af den, er et gammel skovhus fra omkring 1900.

Skovhuset, Kraruplundvej 2, Krarup 
Foran huset sidder skovfoged Jens Chr. Paulsens hustru.
Jens Chr. Paulsen var skovfoged under Nørholm gods.
Skovhuset ligger i Kraruplund, der tidligere hørte ind under Nørholm gods.
Huset var tidligere skovfogedbolig. Huset er i dag ubeboet og i stærk forfalden 
tilstand.
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