
Vandretur til Letbæksø, Krarup-
skov over Assenbæk 

 

 
 

 
 



Turen fra Tistrup går langs cykelstien til Letbæksø. 

 

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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Krarup skov er den vestligste bøgeskov i Danmark. Man kan se 
de flotte lige træer der står i skoven, dog er der en del af dem der 
er fældet i de sidste år. 

Skoven har hørt under Nørholm gods, men nu er det 
naturstyrelsen der ejer og driver skoven 

På et tidspunkt kommer du til en 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Noget andet der kan være interessant i skoven, foruden den smukke natur, kan være 
oddersøen eller Bæversøen som den kaldes. 
Formålet med søen, mener man, har været at opfostre odder eller bæver for pelsenes 
skyld. 

 
Når vi fortsætter rundt, vil vi kunne se de forskellige vilde blomster, samt 
sommerfuglene. 
Mange steder kan man se, at snylteplanter vokser rundt om træerne og næsten helt 
dækker dem. 
Holder vi til venstre, er der en bro der går over Kybæk, stien går over til Hodde og 
Hodde forsamlingshus. 

     
Vi går tilbage til den planlagte rute, fortsætter med skovstien der løber på kanten af 
ådalen, husk at stoppe op, se jer omkring, naturen er smukt. 
Derfra kommer vi ud til vejen, og vi vil følge vejen til Letbæk sø.  
På den anden side af vejen går der en sti til Assenbæk. 
 



Vi tager stien ind i skoven. 
 

  
På et tidspunkt kommer vi til et sted, hvor der er et udsigtspunkt, der er en bænk 
hvor et lille hvil vil være godt for sjælen. 
Når vi fortsætter, skal vi ikke gå ud på den asfalterede vej, men gå ned til venstre, det 
er en lille skovsti. 

 
Når du kommer til et åbent grønt område, skal du holde til højre, og videre fremme 
vil du komme til en bro over Kybæk, broen kaldes Benedikte broen, fordi Benedikte 

har gået på broen under et størrer spejderstævne. 

 
 



Når vi går over broen, skal du tage stien til venstre og fortsætte med den ind i 
spejdercentret. 
Inden på spejdercentrets område, er der flere hytter, bland andet møllehjulet, en 
vandrekirke der blandt andet har stået i Kvaglund ved Esbjerg først i 80èrne. 
 
Når du fortsætter, kommer du ned til selve møllehuset. 

 
Møllesøerne er ved at være noget tilgroet. 

   
Men gå forbi møllesøerne, og med stien til højre, stien går op over heden. 
 
 
 
 
 
 
 



      
Herfra går turen til Margrethe Skoven. 
Margrethe Skoven er privat ejet, og ejeren bor ikke i Danmark, men når han er her 
gør han ophold her i skoven. 

   
Vi slår lige et smut ned til skovsøen. 
Skovsøen er egentlig bare et vandhul, som er blevet renset op, til stor glæde for de 
dyr der er i skoven. 

 
 
 



Derfra går turen videre på den skovvej vi var på før. 
For enden af vejen drejer vi til venstre, og går hen for enden af den vej, vi kom ind 
på. 

 
Vi går et stykke hen ad grusvejen, og drejer til venstre ved gården. 

 
Derfra går turen over Vardevej, gennem græsstien til højre og med denne græssti 
ind til byen. 

En tur på 11 km, men en fantastisk og afvekslende tur. 
God tur 

 
 
 
 


