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Projektbeskrivelse af Knud Langs mindelund i Vilslev 

 

Baggrund for projektet 

Når man ad Våesvej kører ind i landsbyen Vilslev, kører man hen til et sving, hvor man enten kan 

dreje af til højre og køre ind til kirken eller ud mod Vilslev Bjerg og diget, eller man kan følge vejen 

mod venstre og komme ind i Vilslev By med bl.a. Kongeådal Dagli’Brugs. Svinget er således et 

knudepunkt for rigtig meget trafik af både landbrugsmaskiner, bilister, cyklister og fodgængere, 

heriblandt en del turister. Ved svinget er det et græsareal, hvor der står en mindesten fra 1953. 

Området rummer et stort potentiale som samlingssted men desværre trænger både mindestenen og 

området omkring den til en kærlig hånd.  

 

 
 

Noget af området hvorpå mindestenen står, tilhører Esbjerg Kommune, som har tilkendegivet, at der 

ikke er noget til hinder for at området opfriskes og gentænkes (se bilag 1). Området umiddelbart bag 

ved stendiget hører under Vilslev Kirke, og menighedsrådet har tilkendegivet, at de er åbne for at se 

nærmere på et konkret mindelundsprojekt. Der er således gode muligheder for at danne nogle 

hyggelige rammer for turister og lokale, som ønsker at hvile lidt ved den historiske sten, hygge med 

madpakke og samvær i kanten af den lille skov, der strækker sig bagud mod Vilslev Kirke. 

 

Formålet med mindelunden  

Formålet med mindelunden er at styrke Vilslev som attraktiv landsby for alle aldersgrupper både ift. 

herboende, tilflyttere og turister. Mindelunden skal udgøre en grøn samlingsplet i den vestlige del af 

landsbyen ved skillevejen mellem kirken, vejen videre mod diget og vejen ind mod den østlige del af 

Vilslev. Mindelunden skal såvel indbyde til at styrke interessen for lokalhistorie i Vilslev sogn som 

til at give lokale borgere samt turister en rasteplads til at nyde madpakken eller en hyggelig stund lige 

i krydset, hvor man kan drage videre mod diget og naturlivet eller ind mod kirken og det åndelige liv 

eller om mod Kongeådal Dagli’Brugs og indkøbslivet. Der er gode parkeringsmuligheder på kirkens 

parkeringsplads. Derudover skal mindelunden signalere en omtanke for de kommende generationer 

ved at vise særligt hensyn til naturen i form af krat i skoven til fordel for småt dyreliv samt invitere 

børn til stedet ved at tilbyde et hyggeligt skovområde med mulighed for at komme nærmere naturen 

igennem leg.  

 

Lige frem ses mindestenen, hvor mindelunden ønskes etableret. 
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Projektmål 

Mindelunden forventes at stå færdig i sommeren 2022. På det tidspunkt vil mindestenen være renset 

for alger og dens indskrift være opmalet i den oprindelige sorte farve. Fundamentet vil være 

restaureret, og det opmurede stendige vil være erstattet af et nyt stendige, der svarer til det tilsvarende 

dige omkring kirkegården. Der vil være opsat en informationstavle, som fortæller historien om Knud 

Lang og baggrunden for mindelunden. Ovenfor mindestenen vil der være etableret et par borde-

bænkesæt og en pilehytte ligesom der vil være sanselegetøj i form af f.eks. xylofon og granitfår. I den 

bagvedliggende skov vil der være etableret rækker af kvasbunke af hensyn til dyre- og insektliv. 

 

Ressourcer  

I nedenstående oversigt fremgår de foreløbigt indhentede priser. Der vil blive søgt midler hos lokale 

foreninger og private samt fonde. Derudover forventes det at nogle af de mange frivillige kræfter i 

sognet vil bidrage til etableringen af mindelunden.  

 

Lokalfundering 

Naboerne til mindelunden modtager projektbeskrivelsen og får 

mulighed for at komme med kommentarer, ønsker, forslag og idéer, 

inden projektrealiseringen påbegyndes.  

 

Fremtidig pasning og vedligehold 

Vilslev menighedsråd har ansvaret for fremtidigt vedligehold af 

mindelunden, og de konkrete opgaver kan menighedsrådet med fordel 

uddelegere.  

 

Tidsplan 

Januar-marts 2021: Projektopstart (opstartsmøde, projektplan, 

indhentning af priser) 

April 2021: Godkendelse i Vilslev menighedsråd og orientering af 

kommunen 

Maj 2021: Fundraising 

August 2021-marts 2022: Projektet udføres 

April 2022: Mindelunden indvies 

 

Etableringsprocessen  

Sokkelen under mindestenen skal restaureres eller udskiftes. Først skal stenen løftes af, så man kan 

vurdere omfanget af fundamentets nedbrud, derefter skal skaden udbedres, og stenen løftes på plads.  

 

Mindestenen skal afrenses for bl.a. algevækst og bogstaverne på stenen skal opmales. Oprindeligt var 

de i 1953 opmalet i en sort nuance, der efterhånden er blevet slidt af.  

 

Stendiget bag ved mindestenen skal fjernes og erstattes af et stendige ligesom det, der ses omkring 

Vilslev Kirke. Derved opnås en æstetisk forbindelse mellem kirken og mindestenen over den tidligere 

præst ved kirken. Stenene til stendiget ønskes i videst mulige omfang leveret af frivillige i sognet.  

 

Fra kirkens parkeringsplads skal der af jord og evt. grus laves en opgang og opkørsel for barnevogne 

og kørestolsbrugere til mindelunden. Det fredede dige sker der ikke ændringer af.  

 

Desuden skal det træfrie område mellem mindestenen og skoven planeres, så området bliver 

tilgængeligt for såvel barnevogne, som rollatorer, kørestole osv.  

 

På den frie plads mellem mindestenen og skoven ønskes placeret to stk. borde-bænkesæt (gerne med 

ryglæn) i naturtræ, så de står i læ af skoven, og så turisterne nemt kan nyde deres medbragte 

madpakker osv. Der skal ligeledes opsættes en skraldespand, så området holdes pænt og nydeligt.  
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På den frie plads ønskes der plantet en piletræshytte af hensyn til vilde bier og insekter generelt. Af 

samme hensyn ønskes i skoven etablering af kvasbunke, der kan bidrage til skjul og bosteder for 

smådyr samt insekter. Disse kvasbunker placeres inde i skoven, og de opstår, når der et par meter ind 

i skoven ryddes op for bl.a. kristtorn; et arbejde, der udføres af frivillige.  

 

Af hensyn til børn ønskes der også opsat forskellige legegenstande, f.eks. et får eller andre dyr i granit, 

eventuel en xylofon i naturtræ og andet lignende, der giver børn glæde uden at det skaber meget støj 

eller forvirrer mindelundens øvrige udtryk. Det skal være så vedligeholdelsesfrit som muligt.  

 

Historien skal fortælles og i den forbindelse opsættes en tavle med information om Knud Lang og 

hans betydning for sognet og indflydelse på lokalområdet. Infotavlen kan der bygges ud fra på den 

måde, at tavlens info løbende kan opdateres. F.eks. kan man med fordel opsætte en QR-kode, der kan 

scannes, så man føres til eksempelvis youtube eller en podcast, hvor man kan lytte til historien om 

Knud Langs indsats imod hoveri og stavnsbåndet.  

 

Hvem skal udføre arbejdet?  

Så vidt muligt skal arbejdet udføres af lokale professionelle, og herunder er overslagspriser på de 

forskellige arbejder. I minde omfang inddrages frivillige til forefaldende arbejder.  

 

Trinene frem mod en færdig mindelund er opsat i prioriteret rækkefølge, så de ønskede trin udføres 

alt efter hvor mange penge, der skaffes til projektet.  

 

Således er det førsteprioritet at få sikret mindestenens udseende og sikkerhed (i alt 16.500 kr.) tæt 

fulgt af anden prioritet med etablering af nyt og pænere stendige, der yder mindestenen æstetisk 

opbakning (11.500 kr. ekskl. moms).  

 

Efter de i alt ca. 30.000 kr. kommer tredje prioritering med ting, der vil gøre området til en decideret 

mindelund med bord-bænkesæt, infotavle, evt. legeredskaber og en pilehytte, og som vil gøre det 

sjovt, spændende og attraktivt at opholde sig der for såvel sogneborgere som turister.  
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Opgaver Udføres af Pris 

Første prioritet 

Soklen er gået i stykker, og 

stenen trænger til at renses og 

males op. Der sættes en ny 

sokkel i granit, hvorpå 

mindestenen sikres med 

stålankre. 

Den samlede pris dækker over: 

Afhentning og levering af sten 

og sokkel (kranbil) + 

renovering af sten + ny sokkel 

og sikring af sokkel + sten.  

Jørn Langebæk v. Danske 

Stenhuggerier (Forsberg i 

Ribe).  

I alt: 16.500 kr. inkl. moms  

Anden prioritet 

Stendiget nedbrydes  

 

Kongeådal Brolægning v. Ove 

Skov, Gredstedbro  

1.500 kr. ekskl. moms 

Nyt stendige bygges op med 

natursten ligesom kirkediget  

 

6.000 kr. ekskl. moms 

Adgangen til mindelunden fra 

kirkens parkeringsplads 

etableres. Vi skal være 

opmærksomme på det fredede 

dige, der løber op imod 

mindelunden.  

 

1.500 kr. ekskl. moms 

Mindelundens frie plads 

planeres  

 

2.500 kr. ekskl. moms  

Tredje prioritet (se bilag 2) 

To stk. bord-bænke-sæt med 

ryglæn i naturtræ udarbejdes og 

placeres  

 

Troldkærskolen  

Ca. 5.000 kr. pr. stk.  

10.000 kr.  

Der opsættes en infotavle + 

skraldespand 

 

 Ca. 1.000 kr.  

Der opsættes legegenstande, 

f.eks. stenfår og xylofon eller 

lignende  

 

En vædder i granit fra Falke 

Granit og natursten: 20.000 kr.  

 

Harmony Bells fra 

Purcussionplay pr. stk. ca. 

9.000 kr.  

 

20.000 kr.  

 

 

54.000 kr.  

Pilehytte etableres  

 

 Ca. 1.000 kr.  

Skovbunden ryddes for 

kristtorn  

 

Udføres af frivillige  0, 00 kr. 

 

Primus motor på projektet er 

Ole Witte Madsen 

Om@km.dk, tlf. 25 89 41 90  

Vilslevvej 67, 6771 Gredstedbro  

mailto:Om@km.dk
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Bilag 1:  

 
Fra: Steen Gelsing. STG <stg@esbjerg.dk>  

Sendt: 12. april 2021 15:17 

Til: Ole Madsen <OM@KM.DK> 

Emne: SV: Projektbeskrivelse af mindelund i Vilslev 

 

Hej Ole 

 

Jeg synes jeres projekt lyder spændene. 

Jeg ser intet til hinder for at I ikke kan gå i gang. 

Dog tre gode råd:  

Har I gennemtænkt hvor meget larm en xylofon laver? – også selv om den kun er i træ.  

Jeres gemmesteder for insekter og bier skal helst ud i fuld sol; - og i så fald bliver de måske 

meget synlige og knap så pæne at se på? 

Hvis I kan få ryglæn på jeres bænke vil I gøre rigtig mange ældre glade. Det er et stort ønske 

som vi tit møder i Vej & Park – og kunne der også komme armlæn på, så er alle glade.  

 

Giv mig lige besked når I går i gang, så jeg kan informere vores entreprenør om, at det er helt 

OK at stendiget er ved at blive lagt om. 

 

Venlig hilsen  

   

Steen Gelsing  

Landskabsarkitekt  

 

 

Teknik & Miljø 

  

Vej & Park 

Frodesgade 30 

6700 Esbjerg 

  

Tlf. 76 16 15 45 

Mobil 24 96 68 87 

  

www.esbjerg.dk  

 

 

 

 

 

tel:76161545
tel:24966887
www.esbjerg.dk
http://esbjerglive.dk/
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Bilag 2:  

Troldkær er et uddannelses-, arbejds-, 

bo- og oplæringstilbud, der bl.a. 

tilbyder en praktisk orienteret 

uddannelse samt ressourceforløb for 

40-45 unge med særlige behov i alderen 

17-30 år.  

Bordet på billede 2 er 3 meter langt.  

Der overvejes forskellige modeller af borde-bænkesættene, så de kan imødekomme brugernes krav.   
 

 

 

En vædder i granit fra Falke Granit og natursten: 20.000 kr.  

https://falkegranit.dk/figurer-i-marmor-og-granit-

264/vaedder-staaende-p9829  

Materiale 100% granit 

Højde 73cm 

Længde 80cm 

Bredde 30cm 

 

 

 

 

Harmony Bells fra Purcussionplay pr. stk. ca. 9.000 kr.  

https://www.percussionplay.dk/harmony-bells/pick-your-

favourite-harmony-bell/  

 

Højde: 150 cm.  

 

Klokken skal monteres i et hul med cement for at stå fast; 

der ligger en vejledning på hjemmesiden.  

 

 

 

 

 

 

 

Pilehytte i levende pil  

Størrelse: 2m i diameter og 170cm høj 

 

Pilene leveres fra PlanBi i et bundt, der skal plantes efter en 

medfølgende tegning.  

https://falkegranit.dk/figurer-i-marmor-og-granit-264/vaedder-staaende-p9829
https://falkegranit.dk/figurer-i-marmor-og-granit-264/vaedder-staaende-p9829
https://www.percussionplay.dk/harmony-bells/pick-your-favourite-harmony-bell/
https://www.percussionplay.dk/harmony-bells/pick-your-favourite-harmony-bell/
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0062/7507/2100/products/P1010065_1024x1024@2x.JPG?v=1549198950

