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Isenbjerg
I det sydvestligste hjørne af den næsten 3500 
hektar store Gludsted Plantage ligger den 102 
meter høje, markante og smukke Isenbjerg Bak-
keø. Som et enormt ”muldvarpeskud” hæver 
bjerget sig 25 meter over hedesletten og er så 
fint et eksempel på en bakkeø, at den betegnes 
”National geologisk interesseområde”. Området 
har hedens karakteristiske flora og fauna.

Et sagn siger, at en trold havde indrettet sin trol-
debolig i bjerget. Med kristendommens indtog 
blev stilheden brudt af klokkeklang fra kirken i 
Nørre Snede. Derfor kastede trolden en stor sten 
mod kirken. Stenen ramte dog ikke, så kirken står 
endnu. 



På toppen af Isenbjerg står en trigonometrisk 
station, anvendt i forbindelse med korttegning. 
Øst for denne er en gravhøj fra Bronzealderen.
Under besættelsen var Isenbjerg nedkastnings-
plads for modstandsbevægelsen. Når der i radi-
oen kom hilsen til ”Abraham”, var der våben og 
sprængstof på vej. En sending var på 12 con-
tainere – næsten tre tons. På den baggrund er 
rejst en mindesten ved bjergets nordre fod. 



Nørlund
Den mindre markante Nørlund bakkeø ligger i 
den 2431 hektar store Nørlund Plantage. 
På kanten af bakkeøen nær Kølkærvej ser man 
den 82 meter høje Kølkær Top. Selve toppen er 
en fredet oldtidshøj af anselig størrelse. Herfra er 
der en storslået udsigt horisonten rundt. Omgi-
velserne giver gode betingelser for at høre og se 
kronvildt, og fiskeørn er set svæve over toppen.

Plantagen, der også rummer et stort kærområ-
de, har meget at byde på, hvad enten man in-
teresserer sig for flora eller fauna. Tidligere var 
plantagen et stort indsande, opstået på grund af 
uforsigtighed med ild. Flere steder ses spor ef-
ter sandflugtsbekæmpelse i form af volde/læ-di-
ger. I samme forbindelse gjorde man forsøg med 
træplantning. Nogle af disse mere end 200 år 
gamle grantræer ses i en klynge af træer på Mid-
tervej (billedet). 



Kølkær Top



Linnebjerg Bakkeø er en privat fredning 
på 45 hektar. Den er 74 meter høj og hæ-
ver sig ca. 25 meter over hedesletten. Na-
turen veksler mellem hede og skov, så på 
afstand fremstår bakkeøen som et skov-
område. En del af skoven er gammelt ege-
krat, såkaldt stævningsskov. I dag frem-
står det som en ”troldeskov”, hvor man 
tydeligt kan se, at klynger af stammer er 
vokset frem af samme stub.

Flere sagn knytter sig til ”bjerget”. Man 
troede, dets beliggenhed i det ellers fla-
de landskab skyldtes, at en lindorm/
kongeorm boede under lyngfladen, som 
bønderne i forbindelse med opdyrkning 
brændte af. Det blev lidt for hedt for or-
men, der ”skuttede” sig nede i hulen. Den 
kom derved til at skyde jorden op, og bak-
ken opstod.

Linnebjerg



Bjerget rummer flere oldtidshøje. Der 
fandtes tidligere også en hellig kilde på 
bakken, men den udtørrede. Årsagen var, 
at man badede en hest, der havde skab, 
i den. Kilden blev besøgt ved Skt. Hans, 
hvor syge eller handicappede badede i 
det hellige vand. Den havde også den 
egenskab, at man aldrig kom til at mangle 
penge, hvis man dyppede sin pung i kil-
den. 



Bakkeøer er morænebakker fra næstsidste istid, 
dannet for mere end 130.000 år siden. Moræne-
bakker er bakker dannet af isen. At de har over-
levet sidste istid skyldes, at dele af Vestjylland 
ikke var isdækket i denne periode. Derfor er det 
i Vestjylland, man møder landskabsformen ”bak-
keø”, navngivet af oberst Dalgas, Hedeselskabets 
stifter. Disse omkranses af hedesletter, der er 
smeltevandsaflejringer fra sidste istids vældige 
smeltevandsfloder. Hedesletterne er derfor kun 
ca. 12.000 år gamle.

Gludstedvej

Tyvkærvej

Kl
ing

da
l

Br
an

dli
nje

Bakkeøer



Kølkærvej (Skovvej)

Kølkær Top

Linnebjergvej



Begge dele er blevet populært. Med lidt fantasi 
kan disse aktiviteter også dyrkes i Ikast-Brande 
Kommune, endda på én gang.

”Bjergene” og ”øerne” er bakkeøer. Skønt ”Bjer-
gene” i Ikast-Brande kommune ikke hører til ver-
dens højeste, er de i høj grad et besøg værd.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i 
Ikast-Brande kommune har udvalgt tre spænden-
de og særprægede lokaliteter: Isenbjerg-, Linne-
bjerg- og Nørlund bakkeø. Hver lokalitet har en 
unik natur, men fællestræk er en varieret flora og 
fauna, en interessant geologisk oprindelse samt  
en spændende lokalhistorie. På hjemmesiden 
”www.fredninger.dk” er områderne nærmere be-
skrevet. 

Bjergbestigning og øhop

Lokalkomiteen i Ikast-Brande Kommune
Hjemmeside: www.dn.dk/ikast-brande
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