
Stævning 
Egekrat er karakteristiske ved deres ofte krogede
og troldeagtige stammer, som er opstået ved
regelmæssig stævning (nedskæring/hugning). Her
er tale om en driftsform, hvor man udnytter en
række træarters evne til igen at skyde op fra stø-
det (stubben).

Gammel driftsform 
Stævningsskoven var tidligere helt uundværlig i
landhusholdningen. Her hentede man brænde til
komfuret, lægter til taget, stokke og fletværk til de
lerklinede vægge, samt materiale til gærdsel (gre-
ne og staver til bygning af gærder og hegn).
Under Anden Verdenskrig blev stævningsdriften
genoptaget for blandt andet at skaffe brænde.

Et underværk i sig selv

I skovbunden under krattets
krogede ege kan man hvert
forår se et mylder af fine,
hvide blomster. Det
er »majblomsten«, som
sammen med »vel-
lugtende gulaks« gør
en forårstur i krattet til en
dejlig oplevelse.

Fortidsminder
På forunderlig vis er fortidens spor mangfoldigt
bevaret i Grimstrup Krat.
I den sydlige del af krattet ligger således en grup-
pe gravhøje - ialt 5 bronzealderhøje - hvor navnlig
den markante og velbevarede »Trehøje«-gruppe
er et besøg værd.
Højene er udpeget som nationalt betydningsfulde
fortidsminder og bliver derfor regelmæssigt plejet
af Ribe Amt.
Afmærkningspæle med gul top viser vej gennem
krattet til gravhøjene.

Kampdiget
I den nordlige del af Grimstrup Krat findes et dige,
kaldet Kampdiget. Det er 200 m langt og strækker
sig i retning nord-syd med en gravsænkning langs
østsiden.
Den stedlige tradition har villet henføre diget til
Svenskekrigen, men ifølge arkæologiske udsagn
er der tale om en såkaldt »folkevold« eller befæst-
ningsværk helt tilbage fra jernalderen.
Også Kampdiget er udpeget som nationalt betyd-
ningsfuldt fortidsminde. Der er adgang til kamp-
diget fra fortidsmindeskilt på Rovstvej.

Russerhulen
Ifølge »Fortællinger fra Vestjylland - En landsby i
krig« af N.C.Lilleør flygtede to russiske krigsfanger

i 1944 til Grimstrup Krat. Her gravede de en hule,
hvor de ifølge beretningen levede som skæggede
og langhårede vildmænd resten af besættelses-
tiden.
Fra Egedalsvej er der afmærket en sti til hulen,
som ligger i den østlige del af krattet. Roust vej
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Majblomst.

Vellugtende
gulaks

Naturen
må gerne
betrædes
- men træd
varsomt !

God tur - Ribe Amt

Grimstrup Krat er et af Danmarks største egekrat.

 


