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VED RANDBØLDAL-MUSEET

GUL STI –  Stien går op i bøgeskoven, som man for 

bare lidt over 50 år siden stadig valfartede til Randbøldal 

for at se. Skoven oven over fabriksområdet (museet) er 

gammel og der har været skovsignatur på skrænterne, lige 

så længe vi har tegnet kort over området (fra 1848). Men 

man må forestille sig at skoven tidligere var meget mere 

forhugget og åben. 

RØD STI – Stien følger gul sti det første stykke op 

gennem skoven, og dernæst går det et længere stykke 

stejlt op ad en trappe. Pludselig kan man nu se, hvor fl adt 

det omgivende land er og hvor anderledes den dybe stejle 

dal virker i landskabet. På vejen ned skal man under et 

væltet træ, døbt Limbo-træet. Er man god til at danse 

limbo og kan gå i knæ kommer man let under. Nede bag 

Randbøldal-Museet følges rød, gul og sort sti tilbage til 

udgangspunktet ovenfor museets P-plads

SORT STI – Stien går med rød og gul sti bag Randbøldal-

Museet og går derefter fra på en bred skovvej langs 

med den hurtigt løbende Vejle Å. Neden for vejen ses 

nogle  af Vejle Ådals utallige røde jernholdige kilder. Ved 

dambruget går man med sort sti over en bro, hvor man kan 

se åens opstemning og hvordan en del af åvandet sies 

og ledes gennem dambruget. Man går tilbage tæt på åen 

af en snoet trampesti, nu og da med forhindringer, forbi en 

haletudsedam og fl ere små kildevæld, som man må springe 

over. I åen kan man se bækørred og regnbueørred og man 

kan være heldig på samme tur at se de  tre, ikke almindelige 

små vandfugle, vandstær, bjergvipstjert og isfugl. Når man 

står neden for det røde turbinetårn er turen slut; men læg 

mærke til de to redekasser på muren helt nede ved åen. Heri 

yngler vandstæren, som et af de meget få steder i Danmark. 

Det er en solsortstor spurvefugl, brun med hvidt bryst, der 

ernærer sig som dykker. 

BLÅ STI – Stien er en genfunden rest fra tidligere tider i 

fabriksbyen Randbøldal, hvor der var mange fl ere stier, fl ere 

udsigtspunkter og bedre udsigt fra bakkerne ned over ådalen. 

Udsigten fra denne sti er bedst forår og efterår, når der ikke er 

blade på træerne. Fra stiens ophør ved asfaltvejen Rodalvej 

kan man gå  tilbage til Randbøldal-Museet eller fortsætte  

op mod strømmen forbi de to andre vandturbiner op i Vejle 

Ådal gennem Hjortedalen til Markedspladsen , ”Livstræet” 

og evt. op til Randbøl Kirke ved Hærvejen. Randbøldal er et 

på mange måder fortryllet  sted.

I samarbejde med Vejle Kommune

Stigruppen i Randbøldal tlf. 75 88 32 77

Rød sti: 

Er visse steder 

ganske stejl – og 

derfor en rigtig 

god sti for børn

Blå sti: ”Lad dem lege i Livstræets krone” - her i træet ved 

markedspladsen neden for Randbøl Kirke

Vejle Ådal
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Sort sti: Er der mon en ræv i hulen?

GUL STI – Den korte sti  i skoven oven over   
 Randbøldal-Museet der giver overblik og 
 en fi n lille skovtur. Start/slut samme sted.

RØD STI  – Den lidt længere og mere krævende sti  
 der går helt op til randen af ådalen i skov-
 en oven for Randbøldal-Museet. 
 Start/slut samme sted.

SORT STI  – Op forbi Randbøldal-Museet nedstrøms
  på skovvej langs åen til dambruget, cam-
 pingpladsen og  Svends Vej og tilbage op  
 langs åen til det røde turbinetårn. 
 Start/slut ved Museet. 

BLÅ STI  – Den gamle landsbysti gennem skov og  
 bebyggelse til Rodalvej. Derfra er der mulig-
 heder  for at fortsætte op i Hjortedalen op-
 strøms og op til Markedspladsen og Randbøl  
 Kirke – eller for at gå tilbage til museet 
 langs Rodalvej.
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TURENS VARIGHED:

SORT STI: (ca. 15 min)

GUL STI: (ca. 15 min)

RØD STI: (ca. 20 min)

BLÅ STI: (ca. 15 min)

Randbøldal-Museet 

Til Hjortedalen og Randbøl Kirke
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