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Find vej i Jelling Skov

»Find vej i Jelling skov« er et tilbud til dig, der gerne 
vil have en lidt spændende tur i skoven. En slags 
skattejagt. Med kortet i hånden kan du trygt tage på 

opdagelse og finde de opsatte 
pæle, der markerer posterne. 
På hver pæl finder du postens 
nummer og en kode.

Du kan finde posterne alene 
eller sammen med andre. 
Det kunne være din familie, 
en af dine venner fra skolen, 
idrætsklubben eller fra FDF 
eller spejderne.

Du kan finde poster i skoven, når du vil. Du kan  løbe, 
men må gerne gå.

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk 

Seværdigheder i Jelling Skov 

Ved nogle af posterne er der unikke seværdigheder. 
Brug kortet på bagsiden af folderen til at finde vej til de 
spændende poster. Rigtig god fornøjelse!

Post 21 og 22.
Vådområdet hedder “Alberts mose”. Albert Jensen var 
seminarielærer i Jelling i perioden 1893-1932.
Han tog ofte sine elever med til dette sted, som havde 
en meget varieret fauna og flora.
Albert Jensens var én af Danmarks førende svampeek-
sperter. Mosen har siden været afvandet, og der er 
gravet tørv. I 2001 genoprettede Vejle Amt mosen. 

Post 24
Det store træ hedder “seksbøgen” (folderens forside)
Træet og dets nærhed er fredet i 1989.
Der er flere teorier om, hvorfor træet har seks stammer.
Træet eller træerne er nok plantet som seks træer, der 
siden er vokset sammen. Andre teorier er, at en mus 
skulle have samlet til forråd, eller at skovarbejderen, 
som har plantet skoven i sin tid, havde travlt med at 
blive færdig og derfor plantede et antal træer samme 
sted.
Det er nok førstnævnte, der er rigtig, idet der ved 
udgangen af skoven mod Skovdallund står et tilsvar-
ende træ - dog kun med 4 stammer.

Post 32
I området vest herfor er der i mange år hentet kilde- 
kalk. Kildekalken er dannet ved, at nedsivende regn-
vand i baglandet har opløst kalk i moræneaflejringerne.
Hvor det kalkholdige grundvand senere vælder frem 
som kilder, udfældes kalken som kildekalk.
Kildekalken er brugt til jordforbedring, men er også 
skåret ud i blokke (frådsten) og brugt som byggemate-
riale til kirker, bl.a. Jelling kirke. 50 meter syd herfra af 
stien kan aflejringerne tydeligt ses.

Post nr.: 25          Kode: UTX

Skulle du efter din tur i skoven have lyst til at 
stifte yderligere bekendtskab med kort og kom-
pas, kan du kontakte:

Orienteringklubben
GORM

Yderligere oplysning
på hjemmesiden
www.gorm-jelling.dk



Notér posternes kontrolbogstaver i felterne nedenfor. 
JELLING SKOV
2011
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Kortforklaring
Et orienteringskort viser mange detaljer, som er markeret med forskellige signaturer. Nord er altid op ad og 
målestokken er her 1:7.500, så 1 cm på kortet er 75 m i virkeligheden.

Startstederne er markeret med en violet trekant . Poster står i centrum af de violette cirkler
De sorte streger og stiplede linier er veje og stier. Jo tykkere stregen er, desto bredere er vejen/stien.
Hvid farve er åben skov. 
Grøn er tættere skov, kraftig grøn meget tæt.
Gul farve er marker og golfbaner. Her er de skraveret,  det betyder at de IKKE MÅ PASSERES.
Blå farve er grøfter, søer og moser.
Brun farve er højdekurver og diger.
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