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Vejle Ådal byder på mange kulturseværdigheder og naturoplevelser. 
Ådalen har også et rigt dyreliv. Rød Glente er kun en af mange fugle, 
som kan opleves i området.

Vejle Ådal
– Rundtur på fire hjul 

Engelsholm Slot – Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten.
Renæssanceslottet Engelsholm er smukt beliggende ved bredden 
af Engelsholm Sø, omgivet af skov og park. Slottet er opført af Knud 
Brahe – Tycho Brahes bror – i 1592. I 1730erne påbegyndte Gerhard 
de Lichtenberg en omfattende restaurering og ombygning af slot-
tet. Han tilføjede bl.a. de særprægede løgkupler, opførte en stor 
trelænget avlsgård og anlagde parken i fransk stil. Slottet bruges i 
dag til højskole for kunst og kunsthåndværk.

Udsigtspunkt – Nørup Kirke  – De Lichtenbergs Vej 1, 7182 Bredsten.
Stop ved parkeringspladsen 
ved Nørup Kirke. Gå henover 
kirkegården og nyd udsigten 
over søen og Engelsholm Slot. 
Besøg også den flotte kirke. 
Kirken er som de fleste danske 
landsbykirker opført i romansk 
tid. Men senere ændringer og 
tilbygninger har bevirket, at 
den i dag står som noget ret 
enestående, både hvad det ydre angår og især i det meget velbev-
arede barokinventar. Kirkens historie må ses i relation til det nær-
liggende slot Engelsholm, hvortil den har hørt fra 1586 og indtil 1935.

Hærvejen 
Før bilerne og jernbanen gik Jyllands hovedvej langs vandskellet op 
gennem halvøen. Hærvejen bestod dengang af ydmyge grus- og hul-
veje. Der var ikke kun én vej – et netværk af mindre veje dannede 
tilsammen det, vi i dag kalder Hærvejen. Den befolkedes af handlende 
i oksekærrer, studedrivere med deres dyr og fromme pilgrimme. I 
ufredstider var den hærenes naturlige marchvej – heraf navnet. På 
en tur langs Hærvejen kommer du tæt på Danmarkshistorien – bl.a. 
Egtvedpigens Grav. Samtidig kommer du gennem nogle af Jyllands 
flotteste landskaber bl.a. Randbøl Hede.  

VejleMuseerne - Randbøldalmuseet 
Dalekildevej 1, 7183 Randbøl.

Det naturskønne Randbøldal i Vejle 
Ådal er det nærmeste vi kommer på en 
bjerg-landsby i Danmark. Randbøldal-
museet fortæller om udnyttelsen af 
vandkraften i det tidligere magasinhus 
fra 1918. Her er indrettet historiske værk-
steder for papir, tekstiler og vandkraft. 
I de udendørs vandeksperimenter 
med 20 stationer kan børn og barn-
lige sjæle afprøve vandets kræfter og 
lære at tæmme vandet ved hjælp af 
bl.a. møller og sluser, som man gjorde 
i gamle dage. 

Bindeballe Købmandsgård og VejleMuseerne - Bindeballe 
Station - Bindeballevej 100-101, 7183 Randbøl.
Købmandsgård på landet, første gang åbnet i september 1897. Køb-
mandsgården er i fuld drift i de originale bygninger som en gam- 
meldags blandet landhandel med personlig betjening. I Køb-
mandsgården findes også Danmarks største købmandsmuseum med 
en udstilling af gamle varer, skilte, inventar m.m. Samlingen rummer 
mere end 3.500 forskellige ting. De ældste er mere end 100 år. Lige 
over for Bindeballe Købmandsgård ligger Bindeballe Station, en 
gammel stationsbygning (Vejle-Vandelbanen fra 1897), der i dag er 
indrettet som et lille museum.

Frederikshåb Plantage med Syvårssøerne og Randbøl Hede 
Vejen mellem Egtved og Billund, Bøgvadvej, 7183 Randbøl.
Frederikshåb Plantage ligger nord for Randbøl Hede, der er en af 
Jyllands største og mest særprægede indlandsheder med et flot ud-
sigtspunkt på toppen af den højeste klit, Stoltenbjerg. Frederikshåb 
Plantage gemmer et særpræget indlandsklit-område. De lave dele, 
der kaldes Syvårssøerne, dækkes periodevis af vand, og det giver 
et særpræget ø-landskab med vand og lyngklitter med fyrretræer. 

I 2013 åbnede Naturrum 
Kirstinelyst på Randbøl 
Hede. Et formidlingscenter 
der, med en række faciliteter, 
skaber rammen for et spæn-
dende besøg på Randbøl 
Hede. Her finder du udstilling, 
borde og bænke, shelters og 
bålplads.

Store Rygbjergstenen
Runestenen blev fundet i 1874. Stenen står på en lille 
gravhøj og bærer indskriften : „Bryden Tue rejste denne 
sten over Thorgunn sin lege. Disse stave vil leve længe“.  
På nudansk betyder det, at Tue rejste stenen over sin 
hustrus grav. Indskriften er blevet kaldt Danmarks  
første kærlighedsdigt. Stenen er engang blevet kløvet, 
men står igen på sin oprindelige plads.

VejleMuseerne - Egtvedpigens Grav  
Egtved Holt, 6040 Egtved.
Egtvedpigen er et af Danmarks bedst bevarede bronze-
alderfund. Den unge kvinde blev gravlagt i en egekiste i 
1370 f.Kr. Fundet af Egtvedpigen i 1921 afdækkede en 
af verdens bedst bevarede kvindedragter. På stedet ses i 
dag den rekonstruerede gravhøj og i tilknytning hertil 
et lille museum, der beskriver fundet. Der er desuden 
udstillet en kopi af Egtvedpigens kiste, klædedragt, 
smykker og bæltespænde m.m. Originalerne er 
udstillet på Nationalmuseet i København. Fo
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Udsigtspunkt – Refgårdsvej – Vejle Ådal så langt øjet rækker.
Et af de flotteste udsigtspunkter over Vejle Ådal finder man her. Stop 
ved parkeringspladsen i svinget. Udsigten her er flot, men følg stien 
op til toppen, på samme side af vejen som parkeringspladsen,  og få 
en særlig oplevelse. Ikke for dårligt gående.

VejleMuseerne - Robert Jacobsen - Jean Clareboudt 
Landskabsskulptur  
Tørskindvej 68, 6040 Egtved.
Billedhuggeren Robert Jacob-
sen har, i samarbejde med sin 
tidligere elev, skulptør Jean 
Clareboudt, omdannet den 
tidligere grusgrav i Tørskind til 
skulpturpark. Fire af skulpturerne 
er udført af Egtveds æresborger, 
Robert Jacobsen, fem af Jean 
Clareboudt. Skulpturerne er ud-
ført i beton, jern, sten og træ og skal betragtes som et samlet værk, 
der går i dialog med naturen. 

Runkenbjerg – Slotsbjergvej, 6040 Egtved.
Spændende naturområde dannet i istiden. Runkenbjerg er en lang, 
smal bakkekam, i geologien benævnt en falsk bakke, som er blevet 
liggende tilbage som en rest jord mellem alle de eroderede ismasser, 
der har dannet Vejle Ådals brede profil. 

Udsigtspunkt – Vorkvej – ved vandværket.
Parker ved TRE-FOR vandværk. Følg stien ned til ådals-skrænten og 
oplev en af de flotte udsigter over ådalen. Udsigtspunktet ligger oven 
på kildepladsen, der forsyner hele Trekantområdet med vand. 

VejleMuseerne - Ravningbroen og Ravning Station
Ravningvej 25, 7182 Bredsten.
I Ravning Enge ses en rekonstruktion af to brohoveder af den mæg-
tige bro, Harald Blåtand anlagde over Vejle Ådal i 979. Broen var om-
kring 1 km lang og ca. 5,5 m bred, og dens bæreevne var 5-6 ton. 
Broen bestod af ca. 1700 bærende stolper, 800 skråstivere og tømmer 
til kørebanen. I den tidligere stationsbygning fra Vejle-Vandelbanen, 
er der en udstilling om broen, fund og udgravninger. Lad fantasien 
bygge bro over 1000 år – var det i virkeligheden Danmarks største 
havn ? I stationsbygningen fortælles også om banen og stationen.

Rutebeskrivelse  (rutens længde: ca. 35 km)
Følg Bredstenvej (28) fra Vejle. Ved rundkørslen lige før Bredsten 
følger i vejen mod Sdr.Omme (den gamle vej til Billund). Lige før Ny 
Nørup drejer I til højre ad Engelsholmvej. 
– I passerer her Engelsholm Slot.

Fortsæt til venstre ad Engelsholmvej til I når et T-kryds og drej her til 
højre ad De Lichtenbergs Vej.
– I når her frem til udsigtspunktet ved Nørup Kirke. 

Fra Nørup Kirke kører I lidt tilbage ad De Lichtenbergs Vej og drejer til 
højre ad Schæferhusvej. Ved efterfølgende T-kryds skal I til venstre ad 
Hærvejen. Følg Hærvejen sydpå gennem Gødding Plantage.

I Randbøl drejes til venstre i vejkryds ad Ahornvej og herefter, i et 
T-kryds, til venstre ad Dalekildevej, mod Randbøldalmuseet.
– I når her frem til Randbøldalmuseet.

Kør tilbage ad Dalekildevej forbi kroen og drej til venstre ad Bindebal-
levej. Fortsæt ad Bindeballevej indtil I når Bøgvadvej.
–  I passerer undervejs Bindeballe Købmandsgård og Bindeballe 

Station.

Hvis I ønsker at besøge Frederikshåb Plantage, Randbøl Hede 
eller Store Rygbjergstenen, drej til højre ad Bøgvadvej og følg den 
til I når frem til Store Rygbjergstenen eller én af parkeringspladserne 
på Bøgvadvej eller Frederikshåbvej. 

Ellers drej til venstre ad Bøgvadvej og følg denne til I når Peder Platz Vej. 
Drej til venstre ad Peder Platz Vej og drej herefter til venstre ad Egtved 
Holt. – I passerer her Egtvedpigens Grav. 

Fortsæt ad Egtved Holt som efter Spjarupvej bliver til Refsgårdsvej. 
Følg Refsgårdsvej frem til Vorkvej. – I passerer her, ved P-pladsen på 
Refsgårdsvej, udsigtspunktet ved Refsgårdsvej.

Drej til venstre ad Vorkvej. Hvis I ønsker at besøge Landskabsskulp-
tur i Tørskind Grusgrav eller naturområdet Runkenbjerg drej 
til venstre ad Tørskindvej og følg denne frem til grusgraven. Kør forbi 
grusgraven og drej til venstre ad Slotsbjergvej for at komme til Runk-
enbjerg. 

Vend bilen og følg Slotsbjergvej/Tørskindvej tilbage til Vorkvej. Drej til 
venstre ad Vorkvej.
– I passerer her udsigtspunktet på Vorkvej – ved vandværket.

Følg Vorkvej nogle kilometer mod Vork. Drej til venstre ad Ravningvej 
og følg denne. – I passerer her Ravningbroen og Ravning station.

Fortsæt ad Ravningvej, i Ravning by drejer I til højre ad Bredstenlund-
vej. Følg denne til I når Bredstenvej (den gamle Billund-vej). Drej til 
højre og følg vejen tilbage til Vejle.Ravningbroen
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