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Museet på Sønderskov
I dag huser den flotte hovedbygning fra 1620 vores egnsmuseum.
Byggestilen er oprindeligt renæssance, men efter en ombygning i 1700-tallet har barokken sat sit præg med symmetri
og regelmæssighed.
Museet har en gruppe frivillige
tilknyttet, som blandt andet er
med til at holde haven omkring
Sønderskov i flot stand.
En anden gruppe frivillige er
amatørarkæologer, som har
haft en afgørende rolle i fundet af det opsigtsvækkende
vikingeguld, der er gjort ved
Fæsted.

Sønderskov Møllesti
Tag på tur på Møllestien gennem et velbevaret herregårdslandskab.

Godt en kilometer nord for Kongeåen ligger hovedgården Sønderskov, der i dag rummer Museet
på Sønderskov. Start turen med
at nyde de smukke haver omkring
hovedgården.

Gennem mosen er anlagt en
gangbro af kraftige egebjælker, så
man kan færdes her. Bjælkerne
stammer fra Sønderskovs egen
have og kommer fra træer, som
faldt under stormen i 1999.

Fra Sønderskov kan du følge en
rute på 2,7 kilometer gennem det
smukke og velbevarede herregårdslandskab forbi Sønderskov
Mølle, møllesøen og gennem
mose og eng.

I mosen kan du i forsommeren opleve den fredede orkide
Maj-gøgeurt og de store tuer af
Top-Star, der kan blive over en
meter høje. Naturområdet er en
del af Kongeå-fredningen.

Sønderskov Møllesti og hovedgård

Det er Museet på Sønderskov,
der i samarbejde med de private
lodsejere og Vejen Kommune har
anlagt stien.

Parkering ved Museet ved Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup
Rutens længde er 2,7 kilometer
Restaurant og toilet findes på Museet på Sønderskov
Læs mere på www.sonderskov.dk
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Bemærk, at stien er anlagt på
privat jord. Vis derfor hensyn, når
du færdes på stien. Parkering kan
kun ske ved museet, og hunde
må ikke medbringes af hensyn til
dyrene på markerne.

Top-Star
Star kan du kende på, at de har en
trekantet stængel og en græslignende blomsterstand.
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Top-Star

Nogle star-arter danner tætte
tuer, og topstar er her en rigtig
topscorer. Den kan nemlig danne
tuer, der er over 1,5 meter høje

og med en diameter på over en
meter.
I Ib Spang Olsens ’Mosekonen’ er
tuerne mosepigernes hårtoppe.
De stikker frem, fordi mosepigerne ikke nåede at komme helt ned
i mosen, inden solen stod op.
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