
Jordløse

Fortællinger og 
forbindelser 
i byens landskab

Velkommen til Jordløse
På Jordløsestierne er der motion for alle, uanset 
om du er stor eller lille – til bens eller til hest. 
Stierne fører dig gennem den hyggelige landsby 
Jordløse og egnens smukke bakkede landskaber 
forbi udsigts-punkter og historiske steder. 

Projektet har fire knudepunkter i Jordløse By, der 
er forbundet til 3 ankerpunkter i landskabet.

Der er en Bysti på 4 km, og en Landsti for ryttere 
og vandrere på i alt 16 km. 
Undervejs er der adgang til 4 shelterpladser. 
Der er også adgang til et udsigtstårn ved info-
punk 1 på den blå rute, hvor der er udkig over 
Helnæsbugten.

Projektet “Fortællinger og 
forbindelser i byens Landskab” er blevet til 
med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
og i et samarbejde mellem Assens Kommune, 
Jordløse-Trunderup Lokalhistoriske arkiv og 
Jordløse Sogns Lokalråd.

Tag mobilen med på tur 
På din tur ad Jordløsestierne passerer du en række 
info-punkter. Her er opstillet skilte med fortællinger 
om de lokale natur- og kulturhistoriske værdier.
Du kan læse de mange spændende fortællinger. 
Du kan også scanne QR-koder med din mobiltelefon 
og få adgang til meget mere om Jordløse og egnen. 

Vil du have en guide med på tur, så kontakt lokalrådet, 
inden du tager hjemmefra. 
Find adresser m.m. på www.Jordløse.nu
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Landstien – den blå rute
Jordløse Landsti dækker i alt 16 km, men kan med 
fordel opdeles i mindre ture. Ved de markerede info-
punkter undervejs finder du en informationstavle. 
Her kan du læse mere om stedet, og man kan scanne 
en QR-kode og få yderligere oplysninger. Hvor der er 
et højtalerikon ved nummeret, kan du også høre en 
fortælling om stedet.
Landstien starter ved parkeringspladsen (1) ”Risbjerg 
Landbrug” og går både gennem opdyrket land og de 
fredede Jordløse Bakker, der i dag henligger som over-
drev og afgræsses af kreaturer. 
Numrene refererer til de blå tal på kortet.

a Risbjerg Landbrug – Et økologisk landbrug med bl.a. 
frilandsgrise. Risbjerg ejer jorden mellem Haastrup-
vej og Landevejen, hvor ruterne går igennem. 

b Gisselhøj – En storhøj fra den ældre del af bronze-
alderen (1800–1000 f.Kr.). q

c Den gamle jernbanestrækning – En del af Odense-
Nr. Broby-Faaborg banen.

d Sylvests skulptur – Rejst, hvor der tidligere stod en 
højspændingsmast. q

e Bramskløve Hul – Et dødishul fra sidste istid – i de 
fredede Jordløse Bakker.

f Den tidligere FDM Campingplads.
g Den tidligere fælles grusgrav for Jordløse Bymænd.
h Møllebakken – Her lå Jordløse Vindmølle indtil  

1985. q

 Infotavlerne 9 og 10 er begge placeret ved  
shelterpladsen ved Søbo Løkker. 

i Mindestenen – Befinder sig ved Heste-
havevejen i Hestehaveskoven.  
Rejst over Aage Kruuse Pedersen, der 
døde i Siam. q

j Søbo Gods og Søbo Sø. Hovedbygningen 
opført 1442. q

k Trunderup – Tre skoler og tre købmænd i 
Trunderup. q

God Tur!
 

Bystien – den grønne rute
Jordløse Bysti er 4 km. Ved de markerede info-punkter 
undervejs finder du en informationstavle. Her kan 
du læse mere om stedet, og man kan scanne en 
QR-kode og få yderligere oplysninger. Hvor der er 
et højtalerikon ved nummeret, kan du også høre en 
fortælling om stedet.
Bystien starter ved (1) kirken og den fører dig gennem 
Jordløse bys historie. En udvikling fra landsby med 
fæstebønder og -husmænd, via andels-, stations- og 
handelsby og frem til i dag, hvor fællesskab og grøn 
omstilling er byens omdrejnings punkt. 
Numrene refererer til de grønne tal på kortet.

a Kirken – Sognets ældste bygning. q
b	Byparken – “Holgers lege-være-sted” med bålhytte, 

legeplads, fitnessreskaber, shelter og toilet.
c	Gadekæret og Det Høje Hus. q
d	Bystævnet – Med fortællinger om gårdmænd og 

husmænd. q
e	Gammelgård – En af de oprindelige gårde i Jordløse. 

Her boede foregangsmanden Ole Madsen. q
f	Eneboer Rasmus Madsen – Rejste til både Amerika 

og Indien i slutningen af 1800-tallet og slog sig 
derefter ned i et selvbygget hus på marken. q

g	Husmændene – Blev udflyttet i midten af 1800- 
tallet. q

h	Toftegård og juletræerne – I 1980’erne blev der 
plantet masser af grantræer. Vores egn har mange 
små marker med forskellig jordbund, så det var og 
er stadig nødvendigt med specialproduktion. 

i	Stationen – Bygget ved anlæggelsen af 
Odense-Nr. Broby-Faaborg-banen i 1906. 
Banen blev nedlagt i 1954. q

j	Afholdshotel 1906–1956, herefter kro 
med spiritusbevilling indtil 1978. 

k	Frugtlunden – Udstykket fra Bækgården.
l	Forsamlingspladsen – Madpakkehus med 

vandpost og cykelværktøj. q

God Tur!


