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Velkommen til Jeppes Led
Normalt opkaldes steder i Danmark efter mar-
kante personligheder, så hvem var den store 
”Jeppe”, der fik et område vest for Toftum 
opkaldt efter sig?

Jeppe var hverken en rig herremand, en stor 
tænker eller en landskendt politiker. Han var 
en fattig husmand og daglejer, der tilfældig-
vis boede tæt på et led ved studevejen vest for 
Toftum Bjerge. Hans liv ramtes af mange tragedi-
er, og inden sin død i 1856 havde han oplevet at 
miste flere koner og børn. Hvorfor området blev 
opkaldt efter en daglejer, der levede i fattigdom 
og armod, står desværre hen i det uvisse. 

I dag er både leddet og Jeppe væk. Alligevel 
kender næsten alle lokale stedet – og oftest for-
bindes Jeppes Led med gode sommerminder, ba-
deture i Limfjorden og vandreture i området.  

Jeppes Led danner også grænsen imellem Struer 
og Lemvig Kommuner. Det sortmalede hus nord 
for p-pladsen blev bygget som et cafeteria i 1975. 
I dag er der feriekoloni i bygningen, som kom-
munegrænsen går lige igennem. Officielt ligger 
hele huset i Lemvig Kommune, men størstedelen 
af bygningen står faktisk i Struer Kommune.

I området har der tidligere været meget trafik og 
aktivitet, og hvis du tager turen til Å-mølle, vil 
du følge i sporene af den gamle drivvej. I 1800-
tallet blev her drevet tusindvis af stude fra områ-
dets gårde til handelspladserne i Tyskland. Vejen 
er også den oprindelige hovedvej til Lemvig. Der 
kan stadig anes hjulspor på engen. 

Turen til Å-mølle er 1,6 km. På vejen er der en 
fantastisk udsigt over Nissum Bredning, Remmer-
strand og bakkerne ved Nørre Nissum i vest.

I klart vejr er det muligt at se skorstene på Chemi-
nova, vindmøllerne nord for Cheminova og fiske-
industrien i Thyborøn. Mod øst ses Oddesundbro-
en, der stod færdig i 1938, hvorefter færgefarten 
til Thy blev indstillet.

Den lille skov, der ses mellem landevejen og som-
mehusene ved Jeppes Led, blev plantet i 1887, 
da man fejrede 100 året for stavnsbåndets op-
hævelse (de danske bønders frigørelse). Der blev 
startet en indsamling, og i 1902 blev der på en 
høj i skoven rejst en minimodel af frihedsstøtten. 
Den står i skoven endnu.

Welcome to Jeppe’s Gate
Jeppe, after whom the place is named, was a poor small-

holder and labourer who lived close to a gate along the 

bullock track west of Toftum Bjerge until 1856.

The 1.6 km stretch from this spot to Å Mølle offers a 

splendid view of Nissum Bay, Remmer Beach and the 

hills at Nr. Nissum to the west. On bright days, the chim-

neys belonging to Cheminova and the fishing industry 

at Thyboron can be seen to the west and the Oddesund 

bridge to the east.

This road, which used to be the main road to Lemvig, 

was very busy in the 19th century when it was used for 

driving thousands of bullocks to the big trading sta-

tions in Germany.

Jeppe’s Gate forms the border between the municipali-

ties of Struer and Lemvig.

Willkommen auf Jeppes Led
Jeppe und sein Tor, nach dem der Ort benannt wurde, 

sind beide längst Geschichte. Er war ein armer Klein-

bauer und Tagelöhner, der bis 1856 nahe am Ochsen-

weg westlich von Toftum Bjerge lebte.

Die 1,6 Kilometer von hier bis zur A-mølle bieten eine 

fantastische Aussicht über Nissum Bredning, Rem-

merstrand und die Hügel bei Nr. Nissum im Westen. 

Bei klarem Wetter kann man von den Schornsteinen 

der  Cheminova und  Fischindustrie in Thyroborøn im 

Westen, bis zur Oddesund-Brücke im Osten sehen.

Diese ursprüngliche Hauptstrasse nach Lemvig war im 

19. Jahrhundert ein geschäftiger Treibweg, auf dem 

tausende von Ochsen zu den grossen Handelsplätzen in 

Deutschland getrieben wurden.

Jeppes Led bildet die Grenze zwischen den Gemeinden 

Struer und Lemvig.

DK DEUK

Jeppes Led
- velkommen til Jeppes Led

 
Frihedsstøtten fra 1902 på en høj i skoven

“Udsigt mod Å-mølle” malet af Niels Bjerre 1931. 
Maleriet hænger på Lemvig Bibliotek. Tangsgård
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