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Forord
Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der i sin 
fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige 
udvikling. Det er kommunerne, som udpeger kulturmiljøer, og 
området er indskrevet i Planloven og Museumsloven. Et kulturmiljø 
omfatter ikke kun enkeltstående bygninger og kulturarvselementer 
som gravhøje, vandmøller eller en herregårds hovedbygning, men 
er bebyggede helheder såsom landsbyer, fiskerlejer, boligområder, 
fabrikker og lignende, hvor der er en historisk sammenhæng mellem 
bebyggelse og stedets fortælling. Kulturmiljøets værdi afhænger 
ikke alene af miljøets alder og fysiske tilstand, men især af den 
fortællekraft, som kulturmiljøet rummer. Og det er afgørende, at 
fortællingen er synlig og kan opleves i dag.

Enkelte kulturmiljøudpegninger er slettet og andre er tilpasset 
i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplan 2021-2033 for 
Vejle Kommune. Områderne kan ses på digitale kort og på www.
kommuneplan2021.vejle.dk 

Der gælder følgende retningslinje for kulturmiljøer: Inden for de 
udpegede kulturmiljøer må der kun planlægges for og udføres 
aktiviteter inden for byggeri, anlæg, råstofgravning med videre, hvis 
der tages hensyn til de kulturhistoriske bevaringsværdier, og det 
kan godtgøres, at de beskyttelses- og bevaringsmæssige interesser 
sikres.

Fotos: Mads Fjeldsø, Teknik & Miljø og VejleMuseerne 

Forside: Bindeballe Station

Bagside: Børkop Vandmølle
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Landskaberne i Vejle Kommune, og i Danmark 
som helhed er kulturlandskaber. Det betyder 
at de grundlæggende strukturer er skabt af 
naturen, men næsten alle steder også præget 
af menneskelig atktivitet gennem årtusinder. 
Før mennesket begyndte at påvirke 
landskabet var hele landet dækket af tæt skov 
og krat. Som følge af agerbrugets indførelse 
blev skoven ryddet over mange århundreder, 
indtil der, i starten af 1800-tallet, næsten ikke 
var mere skov tilbage. 

Vest for israndslinjen (Den jyske Højderyg) var 
jorden så sandet, at landskabet blev ødelagt 
af sandflugt, og der blev dannet hede, som 
blev fastholdt af fåreavl. Senere blev heden 
opdyrket, og der er plantet store plantager, 
f.eks. Frederikshåb og Give plantage. Kun ved 
Randbøl er større hedearealer bevaret og 
vedligeholdes som hede. 

Kirker og helligdomme
Tilbage i bondestenalderen begyndte men-
nesket at påvirke landskabet ved opførelse 
af gravhøje, og denne aktivtiet fortsatte op i 
vikingetiden. Særligt markante er Jelling Hø-
jene, der er en del af det vi i dag kalder Jelling 
Monumenterne, og er udpeget til UNESCO 
verdensarv. 

Kirkerne ligger ofte højt og synlig i landskabet. 
De ældste er fra middelalderen. Nogle af dem 
ligger frit i landskabet som Øster Nykirke. 
Kirken ligger 130 m over havet ved en gammel 
helligkilde på Hærvejen. 

Andre kirker ligger centralt i landsbyerne 
eller på kanten af disse. En del af dem 
daterer sig tilbage til middelalderen, men 
en række af dem er opført i 1800-tallet i 

Kulturmiljøer i Vejle Kommune

Randbøl Hede

Jellingmonumenterne 



6Landsbyen Ådal ligger, som navnet siger, i en ådal. En af de bydannelser, der opstod omkring nye landeveje i 1800 tallet. 
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forbindelse med de to store vækkelser, der 
har præget Vejle Egnen; Indre Mission og den 
grundtvigske bevægelse. På den tid opstod en 
ny middelklasse af gårdejere, handlende og 
håndværkere, og en række nye bydannelser, 
og dette gav grobund for de nye vækkelser.

Landsbyer
Indtil omkring 1800 var bebyggelse uden 
for købstæderne præget af landsbyer og 
hovedgårde. 

Landsbyerne har gennemgået flere udviklings-
trin, som betyder at de fleste af dem er 
voldsomt forandrede. Det typiske billede er, 
at en del af gårdene er flyttet ud i forbindelse 
med udskiftningen, som foregik i perioden 
1750 til 1850. 

En del steder blev udskiftningen gennemført 
som stjerneudskiftning, og her er de fleste 
af gårdene blevet liggende. I samme periode 
blev der opført små huse til håndværkere og 
arbejdere. 

I enevældens tid blev sundhedsvæsenet og 
retsvæsenet udbygget med læger, apoteker, 
herredsretter. Derved ændrede mange 
landsbyer karakter. Nogle af disse byer voksede 
hurtigt og blev oplandsbyer for et større 

opland. Det er byer som Børkop, Give, Egtved 
og Jelling m. fl. Da jernbanerne kom blev fik 
de fleste af disse byer jernbanefrobindelse og 
flere af dem blev endestationer for mindre 
baner. 

Det var også mange af de byer, der i 1900-tallet 
fik centralskole, kommunekontor, idrætshal 
og andre af velfærdssamfundets institutioner. 
Derved forsvandt også i mange tilfælde de 
sidste spor af den oprindelige bebyggelse. 

Fra slutningen af 1800-tallet og frem til 2. 
verdenskrig, blev der opført en lang række 
bygninger,  som følge af landbrugets 
omlægning til animalsk produktion (bacon 
og smør) og landbrugets mekanisering. Dette 
hænger sammen med andelsbevægelsens 
fremvækst i slutningen af 1800-tallet. Det drejer 
sig om mejerier, brugsforeninger, el-værker, 
frysehuse, butikker, grovvareforretninger, 
forsamlingshuse og værksteder. 

De landsbyer, der ikke fik nye funktioner, 
er stadig præget af gårde, og typisk er de 
oprindelige bindingsværksbygninger udskiftet 
op til flere gange. De bygninger, der præger 
gadebilledet i dag er ofte fra slutningen af 1800 
tallet. Med landbrugets strukturudvikling er 
de ofte blevet overflødige, og vedligeholdes i 
mange tilfælde ikke. 

Landbrugsbygning fra 1800-tallet i landsbyen Ravning 

Langelund Mejeri. Et eksempel på de mange andelsmejeri-
er der opstod i slutningen af 1800-tallet. 



8Ravning Station på den tidligere Vejle Vandel Jernbane. Eksempel på station der ikke har medført en bydannelse. 
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Nye bydannelser på 
landet

Det var også i den periode, at der opstod 
en række nye bydannelser. Disse voksede 
op omkring de jernbaner, der blev anlagt 
i samme periode, eller omkring vejkryds. I 
modsætning til landsbyerne, som generelt lå 
højt i landskabet, lå de nye byer ofte i dalene, 
fordi jernbanen eller den nye landevej løb 
her. Det er byer som Gravens og Ådal. Som 
med landsbyerne er det ikke alle disse byer 
der har udviklet sig. 

Nogle af dem blev kun små servicebyer, der 
efter en kort opblomstring blev udkonkurreret 
af andre byer. Det er byer som Ådal, 
Vesterlund, Mølvang, Farre. Det var heller 
ikke alle steder at en jernbanestation gav 
grobund for en bydannelse. Det gælder især 
på Vandelbanen, hvor der ligger en række 
stationer helt uden omgivende bebyggelse.

Enkelte byer er opstået omkring en særlig 
arbejdsplads, som også er en vigtig del af dens 
identitet. Det gælder især Brejning, der opstod 
omkring de Kellerske Institutioner, men også 
Randbøldal. Andre har en lang historie, men 

fik nyt liv med en ny arbejdsplads. Det gælder 
især Jelling og Vandel, der voksede i kraft af 
henholdsvis seminariet og flyvestationen. 

Landbrugets bygninger
Hovedgårdene (slotte og herregårde) 
har ofte medført betydelige indgreb i 
landskabet. De har ofte store marker og 
lange alleer. Bygningsmæssigt rummer de, 
ud over hovedbygning og avlsgård, ofte en 
række mindre bygninger spredt over hele 
jordtilliggendet. Det kan være mølle, smedje 
og boliger for skovfoged og arbejdere. 
Hovedbygning og avlsgård har ofte en skala, 
der afviger fra den øvrige bebyggelse i 
landskabet, og mange har også stadig en 
voldgrav og en større park, ofte med eksotiske 
træer. I de senere år er disse parker og 
voldgrave i flere tilfælde blevet restaureret. 

Proprietærgårdene er nyere og mindre 
og opstod efter udskiftningen når særligt 
driftige bønder opkøbte naboejendomme. 
Proprietærgårdene har ofte stuehuse med 
træk der efterligner herregårde. I Vejle 
Kommune findes de især i den sydlige del af 
kommunen f. eks. omkring Smidstrup, Højen 
og Øster Starup 

Engelsholm Slot ligger markant i landskabet ud til Engels-
holm Sø 

De Kellerske Institutioner er idag blevet til Kellers Park  

Landsbyen Randbøldal med turbinedammen i forgrunden. 
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Det dyrkede land
Det landskab vi ser i dag, er langt hen af 
vejen et resultatet af landbrug, og særligt 
udskiftningen. Men det er også et landskab, 
der er under forandring af landbrugets 
strukturudvikling, som betyder at markskel 
og markveje sløjfes for at få større marker, 
der passer til nutidens langt større 
maskiner og de større brug. Alligevel er 
udskiftningslandskabet stadig tydeligt mange 
steder. Det skyldes til dels, at en del jord- og 
stendiger er beskyttede efter museumsloven 
og fordi en del småveje følger ejendomskel 
fra udskiftningstiden. 

Udflytningen begyndte med udskiftningen 
i begyndelsen af 1800-tallet men strakte sig 
over flere årtier og i pricippet frem til idag. 
Den omfattede kun de arealer, der blev 
dyrket landbrugsmæssigt på det tidspunkt. 
Senere er der opstået nye landbrug på den 
opdyrkede hede, og i begyndelsen af 1900 og 
frem til ca 1950 blev der udstykket kolonier 
af statshusmandsbrug fra hovedgårde. I 
Vejle Kommune skete det fra Engelsholm, 
Brandbjerg og Fårupgård. Statshusmands-
kolonierne giver en spredt bebyggelse af små 
ejendomme, der typisk ligger langs vejene, 
hvor andre landsbrugsejendomme enten 

ligger i landsbyen eller frit i landskabet. Mange 
steder er disse små ejendomme bevaret som 
fritidslandbrug.

Ådalene og de andre lavtliggende arealer 
blev tidligere brugt til permanent græsning 
og høslet, men i dag er de ofte beplantet med 
skov eller opdyrket hvilket ændrer landskabet 
markant. 

Vandkraft og industri 
I Vejle Kommune har vandløbene, og 
muligheden for at opstemme dem, givet 
anledning til anlæggelse af en række møller. 
De gælder især ved Grejs Å og Vejle Å, 
Men også Egtved Å, Skærup Å, Spang Å 
og flere andre. De kan være kornmøller 
men også savmøller, papirmøller og andre 
vandkraftbaserede industrier. Flere møller 
har i årenes løb skiftet anvendelse. I mange 
tilfælde er opstemningen senere blevet 
anvendt til at skabe dambrug eller der er 
installeret turbine til el-produktion. 

En stor del af møllerne, men langt fra alle, er 
udpeget som kulturmiljøer. Mange er gået 
tabt og andre er forfaldne. Da opdæmningen 
udgør en barriere for fisk og andre dyr bliver 

Vejle Ådal ved Tørskind. Græsning vedligeholder den åbne 
karakter.  

Skærup Ådal syd for Børkop. Ådalen er delvist opdyrket. 

Jordvej der fører ned til en gård nær ved Bølling. En del af 
udskiftningslandskabet 



12Bindeballe Station med bevaret motorvogn i forgrunden. Bindeballe Stationsby med den kendte købmandgård er et eksempel på en lille sta-
tionsby fra slutningen af 1800-tallet. 
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Jernbanerne ligger ofte i ådale. Her er det i Grejsdalen. 

Stort solcelleanlæg ved Vandel

Industribygning i Grejsdalen. Ombygget til boliger.

de i disse år nedlagt og vandløbet bliver 
restaureret. Det betyder at kulturmiljøet 
bliver væsentligt svækket, afhængig af 
hvordan indgrebet udføres. I langt de fleste 
tilfælde er møllens funktion for længe siden 
ophørt. En enkelte af møllerne, Børkop Mølle, 
er bygningsfredet mens Nybjerg Mølle er en 
del af en landsskabsfredning. 

De fleste af vandkraftanlæggene ligger forsig 
selv, men den tidligere papirfabrik i Randbøldal 
har givet anledning til byens opståen. Byen 
ligger på begge sider af ådalen og hører 
derfor til 2 sogne, Randbøl og Nørup. Også de 
mange vandkraftanlæg i Grejsdalen har givet 
anledning til etableringen af bebyggelsen her. 
Det begyndte med Grejs Mølle, der startede 
produktion af klæde i slutningen af 1770´erne, 
og Grejsdalen udviklede sig i begyndelsen 
af 1800-tallet til et landsdelscentrum for 
tekstilproduktion. 

Med indførelsen af dampmaskinen og senere 
elektricitet blev produktionen frigjort fra 
vandkraften, og med andelsbevægelsen blev 
der opført en lang række andelsmejerier. 
Der er mere end 30 tidligere andelsmejerier 
i Vejle Kommune, og de er let genkendelige 
med den høje tappehal i midten. Enkelte er 
nedrevet og mange andre ombygget til andre 
formål 

Jernbaner
Jernbanerne blev etableret fra 1866 (Den 
Østjyske Længdebane) og frem til 1929 
(strækningen Tørring-Thyregod) 

I alt 5 strækninger har gennemskåret Vejle 
Kommune. Af disse er de 3 nedlagt, og der er 
i dag kun banerne Fredericia-Århus og Vejle-
Herning tilbage. 

Vandelbanen, som blev nedlagt i 1957, er i 
dag natursti frem til Bindeballe Station, og 
det samme gælder flere dele af Egtvedbanen. 
Derudover kan dele af banernes trace 
opleves som mindre rester af dæmninger og 
broer og andre steder er der anlagt veje langs 
banetraceet. 
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15Store vindmøller i Klink vest for Give. 

Tekniske Anlæg
Tekniske anlæg er noget af det der løbende 
påvirker landskaber. Højspændingsmaster er 
stadig dominerende mange steder selvom 
nogle forbindelser er lagt i jorden. Også 
vindmøller er meget markante elementer, der 
påvirker landskabet på lang afstad. Solceller 
og solfangere kan antage karakter af meget 
store anlæg, der dækker flere hektar, men 
som er lette sløre med beplantning i fladt 
terræn. 

Motorveje og andre større vejanlæg med 
niveaufri skæring er også store indgreb i 
landskabet. I Vejle Kommune er Vejle Fjord 
Broen et eksempel på et teknisk anlæg, 
der er et stort indgreb, men samtidig er så 
arkitektonisk vellykket, at det er blevet et 
vartegn for byen på linje med Vejle Mølle og 
”Bølgen” 

Havneanlæg og de tilhørende kraner og siloer 
er også noget, der påvirker kystlandskabet. Ud 
over Vejle Havn er der kun små lystbådehavne 
i Vejle Kommune. 
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23. Hærvejsforløbet

Siden oldtiden har Hærvejsstrøget forbundet 
den nordlige del af Jylland med det nordtyske 
område. Hærvejen følger i store træk hoved-
vandskellet på den jyske højderyg. Færdslen 
har her undgået at skulle krydse moser og 
større vandløb. 

De viste linjeføringer markerer både historiske 
vejforløb, hvor der ikke længere er mulighed 
for passage, og eksisterende tillempede forløb, 
hvor der er taget hensyn til ændringer ved 
vejkryds, vejudretning mv. Som grundprincip 
er det dog forsøgt at udpege nogle af Hær-
vejens mest fremtrædende forløb, som de 
kan erkendes på ældre kort fra 1800 tallet, 
navnlig minorerede sognekort (ca. 1850) og 
de ældste målebordsblade fra Generalstaben 
(ca. 1870). Hærvejens forløb har skiftet meget 
gennem tiderne, så Hærvejsstrøget mange 
steder strækker sig over et bredt område med 
mange parallelle vejspor. 

Sårbarhed: De markerede Hærvejsforløb med 
nærmeste omgivelser er sårbare over for 
væsentlige nye og dominerende anlæg, samt 
ændringer af eksisterende grusbelægninger. 

Abildsgårdsvej ved Randbøl. 

Knudshøje nordøst fra Givskud 

Abildgårdsvej ved Randbøl. 



17Gravhøje øst for Givskud, set fra nord.
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85. Gravhøje og 
hærvejsspor ved 
Ørnsholt

På kanten af Gudenådalen mod Møllerup 
findes en større koncentration af gravhøje, 
som hænger sammen med en lignende 
koncentration på Møllerup mark i Hedensted 
Kommune. I Vejle kommune ligger 6 fredede 
gravhøje og 15 overpløjede gravhøje. Et af 
Hærvejens spor fører fra Ørnsholt over den 
spæde Gudenå ved Møllerup og videre op 
mod Hammer kirke. Området er fredet.

Sårbarhed: Oldtidsmiljøet med gravhøje 
og senere vejspor er sårbart overfor 
terrænændringer, dybdepløjning og slørende 
beplantning.



19

Gravhøj 2

Vej

Gravhøj 3
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139. Gravhøje ved 
Ågård Mark 

I den nordvestlige udkant af Hastrup Plantage 
ved Ågård Mark findes en tæt koncentration 
af seks fredede gravhøje. En syvende 
gravhøj ligger lige på den anden side af 
kommunegrænsen i Ikast-Brande (Region 
Midt). 

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er sårbare 
over for terrænændringer og maskinel 
skovdrift. 
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Høj nord for vejen
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140. Gravhøje i 
Hastrup Plantage

I den nordøstlige del af Hastrup Plantage 
ligger en tæt koncentration af ti fredede 
gravhøje. 

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er sårbare 
over for terrænændringer og maskinel 
skovdrift. 



23Høj sb. 257 set fra syd
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142. Rørbæk Hoved-
gård og kælderbanke

Rørbæk er en lille hovedgård beliggende 
ned til Rørbæk Sø. Den kendes fra 1471 og 
havde i 1770 knap 13 tønder hartkorn, to 
tønder skov og et beskedent bøndergods 
på 32 tønder hartkorn. I 1792 fik ejeren 
tilladelse til udparcellering. De nuværende 
hovedbygning er opført i 2012 efter at den 
tidligere hovedbygning fra 1867 er nedrevet. 
Mod syd i udkanten af ejerlavet finder man 
den enligt liggende Vester Kirke. En lille 
romansk kirke med tårn tilbygget i 1917. 
Skrænterne mod nord ned til Rørbæk Sø er 
domineret af egekrat, lidt lyngbakker og 
nåleskov. Ved søen ligger Kælderbanke, med 
spor fra det middelalderlige Rørbækgård. 
Her findes kælderrum af kampesten og 
enkelte munkesten, som vidner om gårdens 
tidligere placering. I søen ligger Vandø, en 
park, som tilhørte det tidligere Rørbækgård. I 
skrænterne og ved søen er der desuden spor 
af karpedamme og hulveje. I området findes 
endvidere en fredet gravhøj (Ormhøj) og fem 
overpløjede høje.
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Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over 
for ændringer i arkitektur, veje, hegn og 
omgivelser. Kælderbanke, parken på Vandø, 
sporene af karpedamme og hulveje er 
desuden sårbare over for terrænændringer 
samt tilgroning. 

KælderbankeKælderbanke

Kælderbanke Vester kirke og Rørbækgård
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Vandø Græsland nord for Ballesbækgård

Vester kirkeRørbækgård set fra Vester Kirke Rørbækgård med Vester Kirke til højre.
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143. Gravhøje på 
Vesterlund Mark

På Rørbæk Mark findes en koncentration af 
tre fredede og otte overpløjede gravhøje. 
De fredede høje bærer navnene Tophøj og 
Kongens Høje. Områdets højeste punkt er 99 
meter og markeres af en overpløjet gravhøj. 

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er sårbare 
over for terrænændringer og slørende 
beplantning. 



29
Kongens Høje
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144. Vesterlund 
Stationsby

Vesterlund station åbnede i 1929 ved 
anlæggelse af jernbanen mellem Tørring 
og Thyregod - en del af Horsens Vestbaner. 
Det er et eksempel på en sent anlagt 
stationsby med kort opblomstringstid, idet 
linjen lukkede igen allerede 1962. Stationen 
blev anlagt en kilometer syd for landsbyen 
Vesterlund ved et vejkryds, hvor der allerede 
lå en skole, en smedje og fra 1897 også et 
forsamlingshus. En ny skole blev opført 1914 
(udvidet 1942),  og Vesterlund Ungdomsskole 
åbnede 1921. Et mejeri som blev opført i 
1915 er nu nedrevet. Stationen var således 
med til at forstærke byudviklingen omkring 
dette vejkryds. I de følgende år oprettedes 
brugsforening, købmand, missionshus, hotel, 
vandværk mv. I byen er der rejst mindesten 
for ungdomsskolens første forstander 
Vilh. Grelle og første formand Jens Jensen 
Rørbæk. En anden mindesten ved Agergård 
nord for byen for syv engelske flyvere der 
styrtede ned i 1944. Byudviklingen er stort 
set gået i stå siden 1960´erne, hvilket er 
med til at fastholde en særlig intimitet med 
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mange funktionsbestemte bygninger fra 
blomstringstiden. Banetraceet er fjernet, 
men en husrække i byens sydvestlige udkant 
illustrerer endnu en bid af forløbet. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer af arkitektur, bystruktur, veje og 
omgivelser. 

Efterskolen

MissionshusetStationenSkolen

Vesterlundvej



32

145. Thyregod 
stationsby 

Thyregod landsby med kirke kendes siden 
1300 årene. I 1688 bestod byen af seks gårde; 
en lille løst opbygget landsby. Sognebyen 
ude på heden fortsatte med at være lokalt 
centrum i gennem 1800-tallet med kro og 
fattighus. Det ses også ved de ganske mange 
veje og hedespor, der stråler ud fra byen. Fra 
starten af 1900-tallet blev der opført en stribe 
karakteristiske institutioner og detailhandel: 
Elværk 1911, vandværk 1913, skole 1912, 
kommunekontor 1912, kroen fik en tilbygning i 
1912, missionshotel/afholdshotel, der senere 
er blevet til menighedshus. I forvejen var der 
brugsforening fra 1900, teknisk skole fra 1903 
og et andelsmejeri fra 1888, som blev udvidet 
med bestyrerbolig i 1912 og ombygget 1956. 
Desuden åbnede adskillige købmænd, banker 
og sparekasser. 

I 1914 anlagdes en station på Give-Herning 
banen lige vest for bymidten, og 1929 blev 
Thyregod endestation på den forlængede 
vestbane fra Horsens over Tørring. Der 
anlagdes drejeskive på sporarealet. Hermed 
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blev byen pludselig et lokalt knudepunkt. 
Friluftsbad og idrætsplads kom til i hhv. 1938 og 
1940. Alderdomshjemmet blev bygget i 1958, 
foruden to private plejehjem. Stationsbygning 
og pakhus er tegnet af DSB s arkitekt H. 
Wenck, opført 1914 i Bedre Byggeskik stil. 
Desuden hus til banefunktionerer ved siden 
af stationen, bygget til to familier. Horsens 
Vestbane nedlagdes i 1962, men toget 
til Herning stopper endnu i Thyregod. I 
Borgergade 13 er der et hus opført 1913 af 
skomager til værksted med bolig på første sal. 
I Jernbaneallé 12 ligger lægeboligen opført 
1919 i Bedre Byggeskik stil. Langs den centrale 
nordvestgående hovedgade er bebyggelsen 
fortættet med flere toetages huse. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bystruktur, veje og 
omgivelser. 

Borgergade 18

Mejeriet Grundtvigs Plads. Tidligere bageri. 

Borgergade 11-13
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146. Thyregod 
parcelhuskvarter 

Thyregod parcelhuskvarter ligger indesluttet 
mellem stationsområdet og den ældre bydel. 
Byudviklingen i Thyregod fulgte i begyndelsen 
de eksisterende veje. Herved opstod et tomt 
område fra kirkegården mod stationen, som 
helt frem til begyndelsen af 1970´erne lå 
ubenyttet hen. Arealet er siden bebygget med 
karakteristiske etplans parcelhuse. De fleste 
i gule mursten. Mange haver er sirligt holdt 
med typiske stedsegrønne træer og buske. 

Sårbarhed: Parcelhuskvarteret er sårbart 
over for ændringer i arkitektur og omgivelser. 
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Syrenvænget

Syrenvænget

Syrenvænget
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147. Thyregod 
Præstegård

En kilometer øst for Thyregod ligger en 
berømt præstegård, hvis arkitektur har et 
enhedspræg, selvom længerne er opført i 
forskellige tidsperioder. Gården var oprindelig 
firlænget. Stuehuset er fra 1847, udlænger 
fra henholdsvis 1897 og 1915. Længen i 
midten rummer konfirmandstue. Landbruget 
blev nedlagt i 1925. N. F. S. Grundtvig boede 
her en årrække i sin barndom, 1792-98, indtil 
han var konfirmeret. På hans tid var gården 
betydelig større. Gårdens bygningshistorie 
kendes fra 1803. Udpegningen indgår i et 
større kulturarvsareal. 

Sårbarhed: Præstegården er sårbar over for 
ændringer i arkitektur og omgivelser. 
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148. Gravhøje mellem 
Thyregodlund og 
Lindet 

I området mellem Thyregodlund og Lindet, 
der deles af Odderbæk, findes fire fredede 
gravhøje, bl.a. Følhøj og Rævehøj. Desuden 
findes 19 overpløjede gravhøje, nogle 
ganske markante. Fem af de overpløjede 
høje er dateret til stenalder og der er gjort 
enkeltfund fra stenalder. Området er præget 
af mange læhegn og småplantninger, som 
slører gravhøjene fra omgivelserne. 

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er sårbare 
over for terrænændringer, dybdepløjning og 
slørende beplantning. 
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149. Margrethediget 
og del af Hærvejen

Gammelt hærvejsforløb langs den jyske 
højderyg. Langs med vejforløbet findes flere 
elementer, som har relation til hærvejsstrøget. 
Hærvejen går tæt ved vandskellet på den 
jyske højderyg, hvor terrænet har været mest 
fremkommeligt. Området er karakteriseret 
af egekrat, hedebakker og nåleskov. En de laf 
nåleskoven er i de senere år fjerne og erstattet 
af egeskov og åbne græsarealer. 

Mange steder markeres vejen af 
gravhøje, der ligger i næromgivelserne 
og har guidet oldtidsmennesket gennem 
landskabet. Strækningen indgår i en større 
landskabsfredning. Margrethediget er fredet 
og består af en grøft og jordvold, der oprindelig 
har spærret Hærvejen over Skjern Å. Ved 
overgangen til Koutrup passeres en stenkiste 
over den næsten jomfruelige Skjern Å, der 
udspringer 500 meter derfra. Ved overgangen 
findes endvidere to fredede gravhøje og to 
overpløjede gravhøje fra stenalder. Mellem 
Margrethediget og stenkisten slår vejen 
en bue og her findes rester af en gammel 
studefold. 
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Sårbarhed: Margrethediget, vejforløb, 
studefold, gravhøje og stenkisten er sårbare 
over for terrænændringer, beplantning, 
tilgroning og forfald. 

Gravhøj ved Hærvejen i Tinnet Krat, set fra nord Gravhøj ved Hærvejen i Tinnet Krat, set fra nordvest

Gravhøj ved Hærvejen i Tinnet Krat, set fra vest-
nordvest.

Hulvej ved krydset Hærvejen - Lindbjergvej. Hærvejen syd for Margrethedisget, set fra syd. 
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150. Badeanlæg ved 
Gudenåens og Skjern-
åens udspring

Ved Gudenåens udspring findes rester af 
runde, betonstøbte, badebassiner, opført i 
1930´erne af Tinnetgårds ejer, Sofus Clausen. 
Det første bassin var placeret på toppen af 
bakken. Det blev senere overbygget og fik en 
rund hytte, der fungerede som restaurant. 
Ved hjælp af en slags hævertordning løftedes 

Gudenåens udspring
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vandet fra Gudenåens udspring op til bassinet. 
Badeanlægget var så stor en succes, at Sofus 
Clausen udvidede med fire betonstøbninger 
til bassiner neden for bakken i 1938. Solen 
opvarmede vandet i de øverste bassiner, 
og gennem rørsystemer ledtes vandet til de 
nederste. Badeanlægget lukkede i 1947. Det 
er interessante spor af en fritidskultur opstået 
pga. kildernes nærhed. Området indgår i en 
større landskabsfredning. 

Tæt ved bassinerne ligger engen mellem 
Gudenåens og Skjern Åens udspring. Det 
er det eneste sted, hvor man kan komme 
igennem Jylland fra nord til syd uden at 
krydse et af de to store hovedvandløb. To 
enkeltgravshøje markerer den gamle vej. 

Sårbarhed: Badeanlæggene er sårbare over 
for terrænændringer forfald, tilgroning og 
slørende beplantning. 

Reservoir ombygget til restaurant-pavillon Fontæne forrest og soppebassin bagved

Soppebassin og karrusel. Bag disse udspringsbassin.
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151. Ullerup landsby 
og oldtidsmiljø

Ullerup er en lille torplandsby beliggende ved 
hovedopholdslinjen i kuperet, sandet terræn, 
der indtil slutningen af 1800-tallet var stærkt 
hedepræget. I 1688 havde landsbyen fire 
gårde. Ved udskiftningen i 1794 blev ingen 
af gårdene udflyttet. De ligger alle fire på 
deres plads i den løst opbyggede landbykerne 
og bærer de illustrative navne: Nørregård, 
Østergård, Midtgård og Vestergård. I 

Ullerupvej
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landsbyen, ved vejen vest for Midtgård, er 
rejst en sten til minde om Ullerup Kirke. 
Kirkens nævnes sidste gang som aktiv kirke 
i Ribe Stift i år 1330. Den er formentlig 
blevet overflødig omkring 1350, da pesten 
hærgede blandt befolkningen og lagde hele 
landsbyer øde. Kirketomten nævnes igen i 
præsteindberetninger fra 1638 som en ruin, 
der endnu er synlig. Udgravninger har vist, at 
kirken var bygget af kampesten og frådsten. 
Kirketomten er fredet. 

Nordvest for Ullerup findes en koncentration 
af to fredede gravhøje og 14 overpløjede 
gravhøje. Enkelte af de overpløjede høje er 
endda dateret til stenalder. Dele af ejerlavet 
er udparcelleret og tilplantet med nåletræer. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
veje, diger, hegn og omgivelser. Gravhøje og 
kirketomt er sårbare over for terrænændringer, 
dybdepløjning samt slørende beplantning. 

Kirketomten

MidtgårdUllerupvej
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152. Gravhøje og 
kirketomt ved 
Dørken. 

I området omkring og nord for Dørken 
landsby findes en koncentration af gravhøje. 
Oldtidsmiljøet indeholder tre fredede 
gravhøje, bl.a. Kokhøj og Krudhøj, samt 26 
overpløjede, markante gravhøje. 

Dørken landsby er måske ret ny. Den nævnes 

Dørken 
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ikke i 1688, men muligvis er landsbyen 
identisk med den omtalte Vester Sejrup på 
fem gårde og tre huse med jord. I haven bag 
Dørken skole, karakteristisk placeret oppe 
på bakketoppen, ligger kirketomten efter 
Sæthorp (Sejrup) kirke. Kirken blev formentlige 
øde (”desolata”) kort efter år 1330. Tomten 
blev udgravet i 1921 og afslørede rester efter 
kor og skib. Grundstenene blev fjernet efter 
udgravningen og genbrugt til fundamentet 
i Dørken skole. En mindesten er rejst på 
kirketomten i 1927. 

Dørken skole med en meget pyntelig have 
foran på bakken. Skolen er fra 1924 og 
et karakteristisk eksempel på denne type 
skoler. Nedlagt og overgået til privatbolig. En 
hjørnefundamentssten stammer fra Sæthorp 
nedlagte kirke og bærer indskriften ”Engang 
i fjerne tider vi kirkens mure bar. Nu under 
skolehuset til grund man lagt os har”. I Dørken 
har desuden været forsamlingshus, smedje 
og frysehus. 

Sårbarhed: Gravhøje og kirketomt er sårbare 
over for terrænændringer og slørende 
beplantning. Skolen er sårbar over for 
ændringer i arkitektur og omgivelser. 

Skolen Skolen 

Midtgård Dørken forsamlingshus
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153. Gravhøje ved 
Stenhøj

I den nordvestlige udkant af Hårsbjerg 
Plantage omkring gården Stenhøj findes 
en koncentration af fem fredede og fem 
overpløjede gravhøje. Lige øst herfor er 
endnu spor af jernbanedæmningen fra den 
nedlagte linje mellem Tørring og Thyregod 
(1929-1962). 
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154. Kulturspor 
i Sejrup Krat og 
Hårsbjerg Plantage

Området omkring Sejrup Krat og Hårsbjerg 
Plantage ligger ved den yderste, sandede 
og stærkt kuperede randmoræne på den 
jyske højderyg. I midten af 1800-tallet var 
området præget af lyngbakker og egekrat. 

Jernbanedæmingen
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Tilplantningen af Hårsbjerg Plantage (Vester 
sogn) begyndte i 1884 og Sejrup Krat (Thyregod 
sogn) fulgte efter 1908 1945, men der er 
endnu bevaret partier af egekrat (Sønderkrat, 
Norrekrat, m.fl.). Den nordlige del mod Linnet 
Krat er fredet. Spredt i plantagerne kan man 
endnu finde spor efter ni nedlagte hedebrug 
fra småkårsfolk, der en periode søgte at skabe 
et udkomme på de karrige, skarpsandede 
jorder. En mindesten er rejst i Sejrup Krat ca. 
300 meter N for Skovbanke (107 m), hvor der 
er stenrester efter en mulig fælles bageovn. 

I plantagerne findes tre fredede og 11 
overpløjede gravhøje samt en fredet 
helligkilde. Desuden findes rester af en 
nedlagt jernbaneholdeplads fra Tørring-
Thyregod banen (1929-1962). Ved trinbrættet 
blev bl.a. aflæsset store mængder mergel fra 
Søvind Mergelleje. 

Sårbarhed: Gravhøje, nedlagte hedebrug 
og helligkilden er sårbare over for 
terrænændringer, dybdepløjning og maskinel 
skovdrift. Holdepladsen over for forfald og 
tilgroning. 

Gravhøj ved Sejrupvej

Hedetomt. Trekløverstedet Helligkilden

Mindesten for tilplantning ved hedetomt nær ved 
Sejrupvej



52

Perron ved trinbrættet ved Hårsbjergvej

Hedetomt nær ved Sejrupvej.

Mindesten for tilplantning ved hedetomt nær ved Sejrupvej.
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Sten på gravhøj ved Hårsbjergvej.

Røverstuen
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155. Oldtidsmiljø 
omkring Himmerig, 
Springbanke og 
Nygård
Sydøst for Sejrup Krat findes et større området 
med flere koncentrationer af overpløjede og 
enkelte fredede gravhøje. Mod nord mellem 
Kollemorten Krat og Springbanke (113 m) 
findes en fredet og seks overpløjede gravhøje. 
Højgruppen indgår i en landskabsfredning. 
Fra Springbanke langs den nedlagte jernbane 
mod sydøst findes ni overpløjede gravhøje. Fra 
Tophøj, Snoghøj til Himmerig (138 m) findes 
fire fredede og 16 overpløjede gravhøje. Og 
endelig omkring Nygård findes en fredet og 
23 overpløjede gravhøje. 
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156. Øster Nykirke og 
Skt. Peders Kilde

Gammelt valfartssted ved Hærvejen, der har 
givet anledning til placering af en af Danmarks 
højst beliggende kirker, Øster Nykirke, 130 
m over havet. Kirken er viet til Sankt Peder. 
Den har romansk kor og skib i granitkvadre 
og senmiddelalderligt tårn i munkesten. 
Øst for kirken den fredede helligkilde, Sankt 
Peders Kilde. Kilden blev antagelig besøgt 
allerede i romersk jernalder. Ved foden af 
bakken længere øst for kirken løb tidligere 
et hærvejsspor, der er markeret med flere 
gravhøje. Kun besøgende til kirken og kilden 
tog hærvejssporet over bakken, mens mere 
målrettede rejsende og handelsfolk benyttede 
den knap så strabadserende ”bagvej”. 

Sårbarhed: Helligkilden og kirken med 
nærmeste omgivelser er sårbare over for 
terrænændringer, tilgroning og slørende 
beplantning. 
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Helligkilden 

Øster Nykirke

Øster Nykirke
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157. Haustrup Sø

Den tørlagte Haustrup Sø ligger i sogneskellet 
mellem Øster Nykirke og Tørring sogne. Den 
blev skabt ved opstemning af Gudenåen ved 
Egholm Mølle, der kendes siden 1664. I første 
del af 1900 tallet blev vandmølleriet nedlagt. 
Søen forsvandt, men de fremdukkede enge 
blev yderligere afvandet ved hjælp af et 
særdeles finmasket net af grøfter vinkelret på 
Gudenåen. De tætliggende grøfter er endnu 
bevaret. 

På den vestlige skrænt af søen er fundet rester 
efter to større bopladser fra ældre stenalder. 
Området er fredet. 

Sårbarhed. Engene er sårbar over for terræn- 
og vandstandsændringer samt tilgroning. 
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158. Tørvegravnings-
industri ved Rævling-
mose, Øgelund, Lille 
og Store Vorslunde 

Rævlingmose er en højmose opstået på 
hedesletten syd for Karstoft Å. Ved mosens 
sydlige rand stikker en bakkeø-tunge frem 
og hæver sig op mod 10 meter over den 
afgravede højmoseflade. På denne bakkeø-
rand lå de tre enestegårde: Øgelund, Lille 
Vorslunde og Store Vorslunde. I 1688 var 
Øgelund kun et bol på 1,28 tønder hartkorn, 
mens Store Vorslunde havde godt 7,5. Lille 
Vorslunde nævnes ikke på dette tidspunkt og 
blev måske først frastykket i 1700 tallet. 

I løbet af 1800-tallet blev jorderne til de tre 
gårde yderligere udparcelleret, flere gårde 
kom til, som fortsatte opdyrkningen af 
bakkeøen. Tilbage lå en vidtstrakt højmose-
flade, hvor enkelte blinde markveje førte 
ud, men uden væsentlige spor af tørveskær. 
Tørvegravningsindustrien tog fart under 
Første Verdenskrig og foregik med vekslende 
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Krogbrogvej Krogborgvej-Skolevej

Store Vorslunde landsby set fra øst

intensitet helt frem til årene efter anden 
Verdenskrig. Arbejderne boede herude fra 
april til september, op til 500, i interimistiske 
huse, træskure eller en slags standardhuse, 
som arbejderne selv stillede op til dem 
og deres evt. familie. Andre boede til leje 
hos egnens beboere. En del arbejdere 
kom langvejs fra. Tyve mand startede om 
morgenen på en af gravepladserne. De 
havde en petroleumsmotor til tørveælteren, 
andre steder var opført et ”værk,” hvor 
drivkraften bestod af en dampmaskine. 
Alene i Vorslunde Mose var fire ælteværker 
og et utal af tørvepressere. Tørvene blev ad 
tipvognsspor kort til Give eller Blåhøj. I dag er 
der kun enkelte rester af højmosen. Området 
er afvandet af kanaler og grøfter, nogle steder 
afgravet og bevokset med pilekrat, andre 
fenner er opdyrket. 

Ved Grønvang, Mosevang og Engbo opstod 
en lille samling gårde og huse ved nordkanten 
af den afgravede mose. Her findes et 
tørveindustrimiljø, hvor arbejdsplads og 
beboelse ligger over for hinanden, bl.a. 
tørveskur til briketfremstilling med delvis 
intakt maskineri. Over for forladt arbejderhus, 
beregnet til en familie, opført ved selvbyggeri 
af cement og malet. En del huse af denne 
type findes i området, flere er moderniseret 
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og bruges til helårsbeboelse. 

Omkring enestegården Store Vorslunde 
er opstået en lille bebyggelse som følge af 
tørvegravningsindustrien med samling af 
fælles institutioner og service. En ældre 
skole, der blev erstattet med større skole, 
opført 1943 ved tømrer E. Enkelund. Den er 
nedlagt og overgået til andet formål. Børn 
i skolealderen gik i Store Vorslunde skole 
fra april til september. På dette tidspunkt 
var afmatningen i tørveindustrien så småt 
ved at sætte ind. Et frysehus ligger over for. 
På Vorslundevej 47 findes endnu et forladt 
tørvearbejderhus langs med en grusvej. Det 
er stærkt forfaldent. Indtil omkring 2000 lå 
der også et marketenderi på stedet. 

Øgelund er en lille tørvegravningsbebyggelse 
opstået omkring enestegården af samme 
navn. ”Byen” består af ca. otte huse på hver 
side af vejen. Heriblandt Forsamlingshus, 
opført 1915. Her holdtes bal for 
tørvearbejdere, medhjælpere og familie i 
sæsonen. Købmandshandel i en bygning over 
for forsamlingshuset, lukkede i 1985. Øgelund 
frysehus, købt af Give Egnens Museum i 1986, 
idet huset står intakt med sine frysebokse. 
Øgelund vandværk fra 1961, ligger bag ved 
forsamlingshuset. 
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Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
veje, grøfter, kanaler, hegn og omgivelser. Det 
selvbyggede arbejderboliger, tørveskure og 
laderne er særligt sårbare over for forfald og 
tilgroning. Sporene i mosen er sårbare over 
for terræn og vandstandsændringer samt 
tilgroning. 
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159. Søndersthoved 
med gårdmejeri

Søndersthoved er en lille hovedgård på 
hedesletten, lige for foden af randmorænen, 
ved isens hovedopholdslinje. Den omgives 
på tre sider af engdrag med et højtliggende 
hedepræget bagland. Søndersthoved er 
kendt siden 1512 og var i 1688 skyldsat 
til knap 18 tønder hartkorn ager og eng. 
Både hovedgårdstaksten og mængden af 
bøndergods varierede betydeligt gennem 
1600- og 1700-tallet, men hartkornet har 
altid været forholdsvis beskedent. I 1798 fik 
ejeren tilladelse til udstykning af 35 parceller 
således, at hovedgårdsjorden blev kraftigt 
reduceret på størrelse med en stor bondegård. 
Hovedbygningen er en enkel rødstensbygning 
fra slutningen af 1800 tallet. Omkring gården 
er endnu svage spor af udjævnede (vold)
grave. I 1900 tallet er plantæt mange læhegn 
på de høje jorder. 

I 1859 byggede Emil Christian Halle Bechsen et 
selvstendigt hus som hollænderi (gårdmejeri). 
Hans initialer og årstallet sat på gavlen. I 1899 
blev den nordre del af mejeriet nedbrudt, 
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og stenene brugt til den indvendige mur i 
det nye stuehus. Foruden mejeri rummede 
huset også værelser til mejersken og hendes 
medhjælp. I gavlen var der hejseværk til 
kornsække, der opbevaredes på mejeriets 
loft. Hollænderiet er et eksempel på, at 
de større gårde etablerede gårdmejerier 
inden andelsbevægelsen helt overtog dette 
domæne fra 1880´erne og frem. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
væsentlige ændringer af arkitektur, veje, 
diger, hegn og omgivelser. 
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160. Oldtidsmiljø 
fra Bæksgård og 
Bregnhoved til 
Gammelby

Langs et bredt nord sydgående strøg fra 
Give Plantage og Bæksgård og sydover via 
Bregnhoved, Hedeby og Gammelby findes 
utallige fredede og overpløjede gravhøje. 
De ligger på det sandede randmorænestrøg, 
der er dannet ved NØ-isens hovedophold 
under sidste istid. Oldtidsmiljøet indeholder 
32 fredede og 86 overpløjede gravhøje. 
Gravhøjene er koncentreret omkring Bæksgård, 
hvor der er registreret syv stenalderhøje og 
fortsætter sydover til Storehøj, Langhøj og Lille 
og Store Suderhøj og videre til Rævehøj samt 
Store og Lille Krathøj. Omkring Bregnhoved 
når terrænet op over 100 m ved Krøshøj, 
Pindhøj, Flingerhøj og Vandager Høj og falder 
uroligt mod højgruppen ved Rytterhøj (82 
m). De fleste gravhøje omkring Blåbærhøj og 
Høgelundshøj er overpløjede. Mellem Hedeby 
og Gammelby findes 14 fredede gravhøje og 
14 overpløjede gravhøje. Her bliver terrænet 
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lavere ned til en sideforgrening på Omme Å, 
hvor der er registreret tre stenalderhøje. 

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er sårbare 
over for terrænændringer, dybdepløjning 
maskinel skovdrift og slørende beplantning. 
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161. Give Plantage

Give Plantage ligger i den nordvestlige udkant 
af Give, og blev anlagt ved tilplantning af 
lyngbakker. Give Plantage A/S blev stiftet i 
1867. Initiativtagerne var lokale kræfter, bl.a. 
ejeren af Give Kro og ejeren af Engelsholm. 
Projektet blev realiseret med bistand fra 
Enrico Dalgas. Han havde året forinden 
været med til at stifte Hedeselskabet, der 
netop havde frugtbargørelsen af heden som 
hovedformål. Give Plantage var således en 
privat pionerplantage i Hedeselskabets ånd, 
hvor det hidtil hovedsagligt havde været 
staten og meget fremsynede godsejere, der 
forsøgte tilplantning. 

Det oprindelige plantageareal er næsten 
rektangulært, tydeligt markeret med 
indfredningsdiger. Små hedelodder er siden 
tilplantet udenfor digerne. Efter nogle 
år anlagdes en plantørbolig mod sydvest 
lige uden for diget. Tilplantningen tog en 
årrække og man forsøgte selv at fremavle 
nåletreskulturer i små planteskoler. I det 
nordvestlige hjørne ses endnu rester af en 
planteskole, der er omkranset af lave diger. 
Ved siden af står enkelte store stævnede ege. 
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En mindelund med flere sten er etableret ved 
det femarmede vejkryds ved Jægerhytten 
tæt på Give. Inskriptionerne bærer navnene 
på aktieselskabets initiativtagere, skiftende 
skovfogeder og bestyrelsesmedlemmer. 
Plantagen indeholder desuden en langdysse 
og 11 fredede gravhøje, heriblandt Trehøje. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over 
for terrænændringer samt ændringer i 
skovstruktur, træartsvalg, veje, diger og 
omgivelser. Gravhøjene er desuden sårbare 
over for terrænændringer og maskinel 
skovdrift. 
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162. Give Teglværk

Teglværksindustri var Danmarks næststørste 
industri fra slutningen af 1800 tallet og 50 år 
frem. Der er ikke mange tilbage af de engang 
så talrige teglværker, og endnu færre af 
ringovnene. 

Teglværket placeredes syd for byen på 
Give Mark ca. 1895, så det kunne betjene 
nybyggeriet. Det lukkede omkring 1965 
og sporene fra det ligger i dag imellem de 
nye parcelhuskvarterer. Der er rester af 
ringovnen og lade til tørring af stenene. Den 
store skorsten er væk. Leret blev gravet i de 
umiddelbare omgivelser, hvor der nu er søer 
og yngre løvskov. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
terrænændringer, forfald og tilgroning. 



71



72

164. Oldtidsmiljø fra 
Sønder Kollemorten 
til Skolding. 

På et seks kilometer aflangt højtliggende nord 
sydgående strøg fra Sønder Kollemorten i nord 
til Skolding i syd, findes 17 fredede gravhøje 
og 95 overpløjede, markerede gravhøje. 
Området gennemløbes af et hærvejsspor, der 
hele vejen flankeres af gravhøje i de (engang) 
synlige næromgivelser. Dette tydelige samspil 
tilføjer en helt særlig historisk kontinuitet 
til miljøet. Højene bærer navne som 
Skægbjerg Høj, Tvillingehøje, Bavnehøje, 
Sortehøj og Gilhøj. Arealanvendelsen er 
præget af en mosaik af småplantninger 
og agerjord. De fleste fredede høje findes 
i tilplantningerne og har derfor overlevet 
opdyrkningen og kultiveringen. Ved Skolding 
findes et stort område med meget fundrige 
stenalderbopladser. 

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser samt 
stenalderbopladser er sårbare over for 
terrænændringer, dybdepløjning og slørende 
beplantninger. 
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165. Bjerlev Hede 

Bjerlev Hede er et eksempel på en mindre 
plantage, der blev etableret af et lokalt 
interessentskab i 1912. Området er fladt 
og veksler mellem tilgroet hedemose og 
tilplantet hede. I den sydøstlige del er skåret 
en del tørv. Små skovveje og brandbælter 
opdeler de lange smalle skovparter, der 
stråler vinkelret ud fra den centrale skovvej 
gennem arealet. Mod nord ligger fire 
fredede gravhøje. 

Sårbarhed: Plantagen er sårbar over for 
ændringer i skovstruktur, beplantning, veje 
og omgivelser. Gravhøjene er sårbare over 
for terrænændringer og maskinel skovdrift. 
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166. Mindstrup 

Mindstrup er en lille hovedgård der ligger 
på en bølget sandet moræne. Ejerlavet 
omgives mod vest af et markant dige med 
levende hegn og mod syd af Mindstrup 
Bæk. Mod øst ligger den gamle løvskov, 
Mindstrup Skov, der støder op til Alsted 
Mølleå. Hovedgården kendes siden 1466. I 
1770 var hovedgårdsjorden skyldsat til 17 
tønder hartkorn med 82 tønder hartkorn 
bøndergods. Fra 1759 til 1798 indgik gården 
som avlsgård i stamhuset Mattrup. I 1803 
frasolgtes et par parceller og skattefriheden 
frafaldt derefter i 1807. 

Hovedbygningen ligger på et voldsted 
med vandfyldte grave bevaret mod ost og 
vest. Hovedbygningen er et enkelt langt 
hvidkalket enetages hus. Det er opført på 
kampestenssyld ca. 1760, men omsat i 
grundmur o. 1810. Kvisten opførtes 1959, 
og eternittaget (opr. stråtag) er nu erstattet 
med sortglaseret tegl. Avlslængerne er 
opført i røde mursten omkring 1880. På 
hovedgårdsmarken findes ni mergelgrave, 
der ligger som spor efter omfattende 
mergling i første del af 1800 tallet. 
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Vejen nord ud af ejerlavet er inddiget på 
strækningen tættest ved hovedgården. 

Sårbarhed: 

Kulturmiljøet er sårbart over for ændringer i 
arkitektur, veje, diger, hegn, mergelgrave og 
omgivelser. 
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167. Bjerlev Rode 

Bjerlev Rode nævnes første gang i markbogen 
1683 med hentydning til et lille krat i 
småkuperet terræn øst for Bjerlev landsby. Da 
landsbyen blev udskiftet i 1786 tildeltes nogle 
af byens husmænd små kratlodder i Bjerlev 
Rode. Der anlagdes fire huse på udmarken, 
og de små kratparceller blev hurtigt ryddet og 
jorderne opdyrket. Omkring lodderne sattes 
diger med levende hegn. Disse skel er stort 
set bevaret intakt i dag og danner en illustrativ 
indhylning af enklaven. Slyngede markveje 
fordeler sig til de fire små gårde. Der holdes 
heste og det meste af området afgræsses. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer af arkitektur, veje, diger, hegn og 
omgivelser
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Bjerlevvej 20

Privatvej til Bjerlevvej 18

Privatvej til Bjerlevvej 22
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168. Ådal

Ådal er en lille ny bebyggelse opstået i 
slutningen af 1800-tallet omkring en bro 
over Fousing Bæk. Her mødtes vejene fra 
landsbyerne Bjerlev og Hvejsel på den ene 
side og Ilved og Hvolgård på den anden. I 
1887 oprettedes Ådal Andelsmejeri og i 1889 
åbnede Ådal Forsamlingshus. Byggerierne 
falder sammen med anlæggelsen af lande-
vejen mellem Vejle og Vonge, som på en 
længere strækning fulgte Fousing Bæk. Vejen 
kom til at løbe lige igennem Ådal, der således 
fik kontakt med et større opland. I begyndelsen 
af 1900-tallet åbnede en købmand (nedlagt) 
og senere anlagdes en sportsplads (i dag 
legeplads og spejdergrund). Ådal består af ca. 
15 huse opført ca. 1890 til 1955. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bystruktur, veje og 
omgivelser. 
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Ådalvej set fra øst fra Vongevej Byen fra syd. Mejeriet
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169. Hvejsel

Hvejsel er en bemærkelsesværdig aflang 
blokudskiftet landsby, hvor mange gårde er 
udflyttet. Bygaden er knap 1 kilometer lang og 
bestod oprindeligt af to bebyggelsesklumper. 
Mod syd en landsbyafdeling, hvor de 
udflyttede gårde er erstattet af nyere huse 
fra 1900tallet. Mod nord den gamle kirkeby 
afdeling i ejerlavsskellet mellem Hvejsel og 
Bjerlev. I krydset ved Harresø Sandvadvejen 
lå en kro, der afløstes af en købmandshandel; 
en hjørneejendom i traditionel stil med 
skråt afskåret hjørne og trekantfronton. 
Nord for købmanden, på vestsiden af vejen 
byggedes i 1960´erne en stribe huse, der 
således har kittet de to afdelinger sammen. 
I kirkeby afdelingen findes præstegården og 
Hvejselgård, kendt siden 1664. På gårdenes 
tomme pladser kom nyere huse til. En ny 
præstebolig, opført 1919 i Bedre Byggeskik 
stil. Kirken har romansk kor og skib, bygget 
i frådsten og enkelte granitkvadre. Tårnet er 
oprindelig sengotisk, men gjort lavere i 1872. 
En ny skole, opført 1918 i Bedre Byggeskik 
stil ved arkitekt Frits Jensen (Vejle). Det er 
et trefløjet anlæg, hvor de to sidefløje hver 
rummer en lærerbolig, en til førstelæreren og 
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en til andenlæreren. En mindesten over lærer 
A. Pedersen er rejst over for kirken. Desuden 
findes flere huse - hvidpudsede villaer fra 
omkring 1900 med murstensudsmykninger 
samt et par rødstenshuse, et med årstallet 
1896. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bystruktur, veje og 
omgivelser.

Hvejsel kirke Hvejsel skole

Hvejselgård Indkørsel til præstegården
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171. Hærvejskro og 
skole i Harresø 

På hærvejsstrækningen mellem Nørre 
Kollemorten og Mølvang findes den gamle 
Harresø Kro. Den ligger ved vejkrydset 
mellem Hærvejen og landevejen mellem 
Jelling og Brande. Vejkrydset er reguleret, så 
kroen nu ligger syd for landvejen. Kroen er 
grundlagt i 1609 og kgl. privilegeret i 1820. N. 
F. S. Grundtvig, der voksede op i nærheden af 
Thyregod, havde efter sigende en stamplads 
på kroen. Kroen afspejler flere byggefaser. Ved 
siden af den gamle længe, der er moderniseret 
i slutningen af 1800-tallet, ligger rejsestalden, 
nu indrettet til lokaler. Kroen har fået tilføjet 
en nyere værelsesfløj og opført feriehytter. En 
overgang var her postsamlingssted. Over for 
kroen opførtes i slutningen af 1800 tallet en 
skole i røde mursten med lærerbolig i den ene 
ende og klasselokale i den anden. Skolen er 
overgået til privatbolig og pudset op. 

Sårbarhed: Kro og skole er sårbare over for 
ændringer af arkitektur og omgivelser. 



85

Skole

Kro 

Skole og kro
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172. Farre Stationsby 
Farre landsby er kendt siden 1475. Den ligger 
på kanten af isranden ned mod hedesletten 
der gennemløbes af Omme Å. Landsbyen var 
meget lost opbygget uden en tydelig bykerne 
og bestod i 1688 af syv gårde og otte huse 
med jord. I 1894 anlagdes jernbanen fra Vejle 
til Give, der videreførtes til Herning i 1914. 
En station opførtes i Farre nord for Omme 
Å. Det satte omgående skub i byudviklingen, 
iser på østsiden af banen. Her åbnede 
straks en kro, siden fulgte missionshuset 
i 1901 og forsamlingshuset i 1903. En ny 
skole oprettedes tættere på byen i 1908, 
der erstattedes af en endnu større skole i 
1944. I mellemkrigsårene oprettedes Farre 
og Omegns andelsmejeri (1928), og der var 
to købmænd og en brugsforening. I byens 
østlige udkant anlagdes Farre Fjerkræslagteri 
i 1957. Det beskæftigede allerede dengang 
90 arbejdere. Slagteriet er i dag udvidet og 
moderniseret betragteligt og er hovedsæde 
for Danpo A/S. Jernbanestationen er nedlagt. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bystruktur, veje og 
omgivelser 
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Ågade med kroen

Mejeriet Pakhus ved stationenStationen

SkolenSlagterforretning
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173. Ringive 
Præstegård

Ringive kendes fra o. 1330. Bebyggelsen 
består af de to gårde, Ringive præstegård 
og Ringivegård beliggende ned til Omme 
Ås enge med et skarpsandet hedepræget 
bagland. Ringive Kirke lå tilbagetrukket fra 
åen i lidt højere terræn. I 1688 var de to 
gårde tilsammen skyldsat til godt otte tønder 
hartkorn. Ringive præstegårds jorder indtager 
en særstilling i 1844 matriklens historie. Her 
foretog matrikuleringskommissionen en 
prøvetaksering af jordkvaliteten, som formelt 
set kom til at danne grundlag for boniteringen 
af (de jyske) sandjorder. Præstegårdens 
lynghede dannede også grundlag for fast-
sættelsen af græsningsværdien af hede- 
arealer. 

Præstegårdens jorder illustrerer endvidere 
en treenighed af kultiveringstiltag som er 
karakteristiske for hedebrugets udvikling i 
1800-tallet, nemlig opdyrkning, engvanding 
og tilplantning. Opdyrkningen foregik på det 
højere land nord for præstegården, men 
ikke i et rasende tempo, og der er endnu 
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hedearealer tilbage mod vest langs åen. 
Engvandingen støttede opdyrkningen, og 
allerede i 1870 ses en tydelig parallelkanal 
på nordsiden af Omme Å. Vandingsanlægget 
blev udbygget omkring 1900 tættest på 
præstegården, lige vest for landevejen, hvor 
der endnu er rester i form af tilgroede kanaler. 
Tilplantningen af det første hedestykke 
begyndte ca. 1900, men nåletræsarealet 
forøgedes gradvist og indtog også dele 
af de opdyrkede agerjorder, heriblandt 
prøvejorden nord for kirkegårdsmuren. 
Ringive Præstegårds Plantage er 43 ha. På 
agerjorderne er der plantet karakteristiske 
nord-sydgående læhegn. 

Gården består af et løst firlænget anlæg med 
stuehus og to længer, et mindre hus og et 
maskinhus bagved. Stuehuset er rødmalet 
med hvide lodrette risalitter opført i 1879. 
Landbrugsdriften er ophørt. I præstegårdens 
og kirkens omgivelser findes tre fredede 
gravhøje, bl.a. Ringhøj, hvor kong Ring i 
følge sagnet er begravet. Over for den noget 
ombyggede romanske kirke med smalt tårn 
fra 1896 og senere ombygning i 1926 efter et 
lynnedslag, ligger den velholdte skole, der er 
opført ca. 1890 med lærerbolig og skolestue i 
hver ende. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 

ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
veje, læhegn og omgivelser. Vandings-
kanalerne er sårbare over for terræn og vand-
standsændringer samt tilgroning. Plantagen 
er sårbar over for ændringer i skovstruktur og 
træartsvalg. 

Gravhøj 

Kirken 

Præstegården
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174. Langelund

Langelund er en lille nyere bebyggelse 
udviklet på begge sider af Omme Å. Byen 
er vokset op omkring Langelund Vandmølle, 
der kendes siden 1664 og var skyldsat til 0,2 
tønder hartkorn i 1688. 

Udviklingen begyndte med opførelsen af 
Langelund Andelsmejeri i 1888. Mejeriet 
ligger syd for Omme Å i udkanten af 
Langelund i nærheden af landevejen mellem 
Bredsten og Sønder Omme. Her kom også 
brugsforeningen til at ligge. 

Mejeriet blev ombygget 1916 og i 1930´erne. 
Det består af en lang hvid længe med 
fremhævet midterparti, der har høje 
vinduer og trekantgavl. Bagved lå den 
høje skummesal. Svarer til arkitekt E. Linds 
prototype. Bestyrerbolig, opført 1932 i Bedre 
Byggeskik stil. 

Da mejeriet lukkede husede det en overgang 
Snedkeriet Langelund. I 1910 byggedes 
Langelund Filialkirke som et tydeligt symbol 
på at folkemængden var vokset betydeligt 
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gennem 1800-tallets hedeopdyrkning. Frem 
til 1960´erne opførtes flere huse på begge 
sider af åen. Vandmøllen blev nedlagt og 
opstemningsretten overtaget af Langelund 
Mølle Dambrug omkring 1960. Dambruget 
blev lukket i 2005. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bystruktur, veje og 
omgivelser. 

Åvænget 4: Tidligere elværk drevet af åen. 

MejerietKirken

Åvænget 4
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175. Langelund 
Vestergård 
engvanding

Langs Omme Å ved Langelund Vestergård og 
Grygård findes spor af engvandingskanaler og 
opstemninger projekteret af Hedeselskabet 
som en del af Filskov kanalsystemet, der 
strakte sig over næsten 4 kilometer. Systemet 
bestod af parallelle fødekanaler syd og nord 
for åløbet. En opstemning en den østlige 
del blev brugt af Nørre Langelund Dambrug, 
der etableredes efter 2. Verdenskrig, da 
engvandingen blev udfaset. Dambruget havde 
52 jorddamme og vandtilstrømningen foregik 
via den gamle primære fødekanal, der er 
udjævnet/opfyldt vest herfor. Sporene består 
desuden af tilgroede kanaler og læhegn, der 
følger de tidligere kanaltraceer. 

Sårbarhed: 

Kanaler og opstemninger er sårbare over 
for terræn- og vandstandsændringer samt 
tilgroning og forfald. 
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Bro over Omme Å, hvor stemmeværekt lå. 

Kanal til det tidligere dambrug 
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176. Egsgård 
Hedeopdyrkning
Enestegården Egsgård nævnes første gang 
i 1610 som Jegsgaardt. Den lå klassisk 
lokaliseret ved engene på sydsiden af Omme 
Å, 250 m nordøst for den nuværende Egsgård. 
Jorderne strakte sig 4,5 kilometer ind i et 
fattigt og hedepræget bagland, helt ned til 
Simmelmose. I 1688 var gården skyldsat til 
knap 3 tønder hartkorn med et dyrket areal 
på 50 tønder land. Det var med andre ord 
en ekstremt tarvelig, grovsandet jord. Efter 
udskiftningen begyndte gården at frasælge 
den østlige del af hedelodderne mod syd. 
Små nye gårde og huse begyndte at opdyrke 
de rektangulære parceller, der adskiltes 
fra stamparcellen af en lang lige markvej. 
I slutningen af 1800-tallet solgtes endnu 
mere jord og man startede tilplantningen af 
Egsgård Plantage. Efterhånden var jorderne 
komplet udstykkede og Egsgård decimeret 
til et mindre brug. Området består nu af 15 
jævnt spredte ejendomme med tilkørselsveje, 
der stikker ud på hver side af den lange 
bivej gennem arealet. Opdyrkningen er 
fuldbragt og illustreres ved de utallige 
tætliggende nord sydgående læhegn og 
små nåleskovstilplantninger. Gårdene bærer 
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bl.a. navne som Virkelyst og Vidtskue, der 
understreger de store anstrengelser på den 
træløse hede. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
veje, læhegn og omgivelser. 
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177. Gravhøje på Uhe 
Mark

På et højtliggende, kuperet strøg syd for Uhe, 
lige på israndslinjen (hovedopholdslinjen), 
findes en koncentration af gravhøje, der 
følger terrænet som en bananform. Miljøet 
indeholder de tre fredede gravhøje ved 
Bankeshøje, samt 40 markerede, overpløjede 
gravhøje. I den vestligste del ned mod den 
opdyrkede Splintremose er gravhøjene 
dateret til stenalder. Det gamle hedelandskab 
er nu præget af spredte gårde, småplantninger 
og læhegn. 

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er sårbare 
over for terrænændringer, dybdepløjning og 
slørende beplantning. 
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178. Gravhøje syd for 
Gadbjerg

Syd for Gadbjerg på hver side af vejen 
findes tilsammen 11 fredede gravhøje og 24 
markante overpløjede høje. Et hærvejsspor 
går igennem Gadbjerg og højene har 
antageligt været synlige fra vejen, selvom de 
befinder sig op til en kilometer borte. På den 
vestlige side af vejen er højene koncentreret 
omkring Palleshøj (115 m) og Bavnehøje. Øst 
for vejen ligger højene ved Sejershøj (96 m) 
og fortsætter sydover til Damhale Høj (95 m) 
og videre forbi Gadbjerg Østergård. 

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er sårbare 
over for terrænændringer, dybdepløjning og 
slørende beplantning. 
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Høje sydsydøst for Gadbjerg

Bavnehøje og Palleshøj sydvest for Gadbjerg
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179. Tøsby Kro 

Gammel hærvejskro, lagt ved et vejkryds, 
hvor Hærvejen skærer Bredsten Givevejen, 
lige hvor man kan passere på det tørre 
land mellem Tøsby Sø (Holkekjer) og Tøsby 
Mose. Den nuværende kro opført 1878 
med traditionel kombination af landbrug og 
krodrift. Kroen er nedlagt og ombygget til 
boliger. Landbruget nedlagt 1995. Over for 
kroen ligger et nedlagt frysehus. 

Sårbarhed: Kro med gård og frysehus er 
sårbare over for væsentlige ændringer i 
arkitektur og omgivelser.
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180. Mølvang 

Mølvang er et eksempel på en lille stationsby, 
der har ligget i skyggen af en større oplandsby. 
I 1894 åbnede jernbanen mellem Vejle og 
Give. Der anlagdes en station på den bare 
mark to kilometer vest for Jelling, hvor der lå 
tre mindre gårde. Stationen opførtes tæt ved 
et vejkryds, hvor et af Hærvejens centrale spor 
krydser vejen mellem Jelling og Gadbjerg. 
Bebyggelsen lagde sig omkring vejkrydset 
med kro, brugsforening og smedje. Ved 
Kristinebjerg Mølle opførtes i 1926 Mejeriet 
Mølvang, begge er nedlagt, men der er endnu 
foderstofudsalg. Desuden byggedes Mølvang 
forskole og forsamlingshus.  

Sårbarhed:

Stationsbyen er sårbar over for ændringer af 
arkitektur, bystruktur, veje og omgivelser 
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Skolen

Stationen

Forsamlingshuset
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181. Jelling 
Monumenterne

Danmarkshistorisk kulturmiljø omfattende 
kirke, gravhøje, runesten og palisade, der 
symboliserer rigets samling og overgang fra 
hedensk til kristen tro. Den romanske kirke 
er den fjerde på stedet og den yngste del af 
Jellingmonumenterne, som blev skabt i sidste 
halvdel af 900-tallet til minde om Danmarks 
endnu regerende kongeslægt, rigets samling 
om kristning. 

Den ældste del består af en ca. 360 m lang 
skibssætning. Skibssætningen og den lille 
runesten blev formentlig sat af Gorm den 
Gamle til minde om hans dronning Thyra. 
Nordhøjen blev anlagt midt i skibssætningen 
og blev formentlig opført af Harald Blåtand 
til minde om hans far, Gorm den Gamle, som 
blev gravlagt på hedensk vis i et gravkammer 
af træ dateret til 958/59. Sydhøjen blev bygget 
henover den sydlige del af skibssætningen og 
indeholdt ikke nogen grav. Det er uvist hvilken 
funktion den havde, men den indgår i et nøje 
planlagt monumentalt anlæg. Den store 
runesten placeredes symmetrisk mellem 
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de to høje, med den kendte indskrift om 
kristendommens indførelse i Danmark. Den 
første kirke anlagdes også mellemhøjene, 
men den præcise tidsfølge mellem sydhøjen, 
runestenen og kirken kan ikke afgøres. Ca. 968 
opføres en monumental palisade af træ i form 
som et parallelogram omkring monumenterne 
og der opføres store træbygninger, der følger 
palisadens orientering. Palisadens forløb 
er markeret i moderne materialer. Samlet 
forener monumenterne det gamle med det 
nye og vidner om vikingetidens storpolitik. 
Nord- og Sydhøjen er de største af sin art i 
Danmark. Skibssætningen er den største, og 
den store runesten den fornemste i Norden. 
Miljøet er optaget på UNESCOs liste over 
verdens kulturarv.

Området nord for kirken indeholder desuden 
ældre gravhøje, Mangehøje, hvoraf tre er 
fredede og ti overpløjede. Hovedparten 
af området er fredet og udpeget som 
kulturarvsareal af international betydning.

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i omgivelser, terrænændringer og 
slørende beplantning.

Udsigt fra Nordhøjen mod nord

Kirken set fra sydJellingstenen 

Kirken set fra nordhøjen
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182. Jelling 
Seminarium

Et af Danmarks ældste og kendte seminarier 
med en arkitektonisk interessant, kompleks 
bygningsmasse. Jelling er siden midten af 
1800-tallet vokset op omkring seminariet. 
Byen var indtil for nyligt centreret omkring 
den øst-vestgående hovedgade og jernbanen, 
der ligger parallelt med hovedgaden syd 
for denne. I mellem disse to færdselsårer 
er skole- og stationsbyen vokset op. I dag 
er hovedgaden afbrudt for at give plads til 
pallisaden. Jelling Statsseminarium blev 
oprettet i 1841. Hovedbygningen i to etager 
med kvist og trekantfronton, er fra 1889 af 
arkitekt, kgl. bygningsinspektor Winstrup. 
Gymnastikhus fra 1883, ombygget 1920 og 
musiksalsbygning 1915 og forstanderbolig 
1894, tegnet af kgl. bygningsinspektør J. Vilh. 
Petersen. Rektorbolig opført 1933 af kgl. 
bygningsinspektor Viggo Norn er nedrevet i 
forbindelse med etablering af ”pallisaden” 
Viggo Norn tegnede også øvelsesskolen fra 
1957-58. Ny hovedbygning i gule sten opført 
af C. F. Møller i 1965. 



107

Sårbarhed: Seminariemiljøet er sårbart over 
for ændringer af arkitektur, park, veje og 
omgivelser. 

Musiksalsbygning og hovedbygning

Musiksalsbygning og hovedbygning
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183. Brandbjerg 
husmandskoloni
På begge sider af Brandbjerg Højskole (tidl. 
hovedgård) ligger en række husmandsbrug, 
som fremkom ved udstykningen af 
Brandbjergs hovedgårdsjorder i 1936-
37 (155 ha). Lodderne afspejler tydeligt 
udstykningens struktur, som er markeret 
af diger og levende hegn. Udstykningen 
er mest reguler vest for højskolen. Ved 
udstykning af de 15 statshusmandsbrug 
skulle ejendommene opføres efter godkendte 
tegninger, så de fik et ensartet og æstetisk 
præg. Bedre Byggeskik bevægelsen fik 
det nævnte kriterium gennemført, fordi 
man mente, at omgivelsernes æstetiske 
udseende havde en moralsk indvirkning 
på beboerne. Husmandsbrugene bestod 
oprindeligt af et stuehus og en staldlænge, 
evt. sammenbygget. De blev opført i røde 
mursten, men flere er siden pudsede op og 
hvidkalkede. Nærheden til Vejle gør husene 
attraktive for hobbylandbrugere. 

Sårbarhed: Husmandskolonien er sårbar over 
for ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
veje, diger, hegn og omgivelser. 
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184. Brandbjerg 
Højskole 

Brandbjerg kendes fra 1475, som Brantsbergh. 
En landsby kaldet Lille Brandbjerg blev ca. 1697 
nedlagt og indlemmet i hovedgårdsjorden. 
Hovedgården er beliggende på et plateau 
nord for Hørup Bæk, der løber i bunden af 
en stejlsidet tunneldal. En beliggenhed, som 
understøttes af navnet ”Brant”, der betyder 
stejl. 

Jysk Landhypotekforening overtog Brandbjerg 
i 1929 og solgte den videre i 1932 til Peter 
Jorgensen, som atter i 1936 solgte det meste af 
hovedgårdsjorden til jordlovsudvalget (se nr. 
183). Hovedparcellen med hovedbygningen 
købtes af en sammenslutning af 
håndværkere i 1948, og der oprettedes en 
håndværkerhøjskole. Senere er Brandbjerg 
overgået til almindelig højskole. 

Den nuværende hovedbygning, der 
ligger på det gamle fredede voldsted, går 
sandsynligvis tilbage til det i 1766 opførte 
trefløjede bindingsværksanlæg men er 
meget ombygget. En lav langstrakt hovedfløj, 
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oprindelig i bindingsværk, men omsat i 
grundmur med cementpuds. I 1902 fik den 
en kort, bred tværfløj på samme tid, da alle 
otte gavle fik kamtakker. Ved indkørslen op 
til hovedbygningen, hvor den gamle avlsgård 
har ligget, er der i 1970 opført et firfløjet 
bygningsanlæg til højskolen, tegnet af Friis og 
Moltke i en funktionalistisk/brutalistisk stil. 

Sårbarhed Højskolemiljøet er sårbart over for 
ændringer af arkitektur og omgivelser. 

Sal og værelsesfløj fra 1970

Indkørsel med den oprindelige hovedbygning midt i billedet og nyere højskolebygninger til venstre



112

185. Skovdallund

Skovdallund er en lille bebyggelse for foden 
af de skovklædte skrænter ved Fårup Søs 
nordøstlige bred. Den er opstået omkring 
Skovdal Mølle, der kendes siden 1544. I 1688 
havde møllen et ganske beskedent hartkorn 
på kun 0,02 tønder. I 1800-tallet anlagdes en 
skole og ca. 1900 også et vandværk, en kro 
og senere et forsamlingshus samt enkelte 
beboelseshuse. Kroen fungerer endnu som 
udflugtsmål og traktørsted for besøgende 
ved Fårup Sø og turister til campingpladsen. 
Vandmølledriften er ophørt og der findes 
ikke nævneværdige rester af mølledam og 
opstemning. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, veje og omgivelser. 
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Kroen

Skovgade 31 Vandmøllen

Skovgade 22.

Skovdallundvej 1

Kroen
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186. Hopballe Mølle

Hopballe Vandmølle ligger ved Grejs Å. 
Den er kendt siden 1663, hvor den hørte 
under hovedgården Rugballegård. I 1688 
var ager- og enghartkornet opgjort til 0,22, 
mens møllehartkornet udgjorde 4,25 tønder. 
Møllen blev solgt til selveje i 1750, og der 
opførtes et stort møllehus og en møllegård. 
Møllen havde stampeværk fra ca. 1775 til 
1890. Den nuværende mølle er en treetages 
rødstensbygning fra ca. 1860 oprettet i 
forbindelse med etablering af et flormelsmølleri 
som fungerede indtil 1925. Vandkraften havde 
samtidig været udnyttet til at drive et savværk 
som fortsatte, da man i 1921 installerede en 
turbine til produktion af elektricitet til de 
omliggende landsbyer Hopballe, Høgsholt, 
Rugballe og Uhre. Møllesøens udstrækning 
har varieret gennem tiden. Opstemning, 
møllekanal og overløbskanal er bevaret og 
der er anlagt et stryg. Flere driftsbygninger er 
kommet til i 1900 tallet, og der er i 1980´erne 
etableret en stor fjerkræproduktion nord 
for møllen. I en sidebygning er der indrettet 
gårdbutik og restaurant med en terrasse ud 
over møllesøen.  
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Sårbarhed: Møllemiljøet er sårbart over 
for ændringer af mølleanlæg, arkitektur og 
omgivelser, herunder opstemning, kanaler og 
møllesø.
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187. Vandkraft-
industri i Grejsdalen

Industrihistorisk område af national betyd-
ning langs Grejs Å, hvor der har været 
15 møller fra Grejs Mølle til Vejle med 
skiftende former for teknologi, der udnyttede 
vandkraften. De fleste møller i Grejsdalen 
har i kortere eller længere tid fungeret 
som tekstilmøller. Seks af møllerne havde 
stampeværker 1766-1890. Omkring 1900-
1920 fik flere af møllerne installeret turbine, 
som producerede elektricitet, der kunne 
drive maskinerne. De eksisterende fabrikker 
er helt overgået til elkraft. Der findes ikke 
møllesøer til hver eneste af de mange møller, 
derimod etableredes to parallelle løb i stedet 
for mølledam. 

Industrimiljøet har givet anledning til 
etablering af en hel bydel, kaldet Grejsdal, 
hvor der foruden de mange vandmøller 
oprettedes højskole (1879),  ungdomsskole 
(1924), station på Vejle Givebanen (1894), 
forsamlingshus (1895), missionshus (1898), 
brugsforening, skole (1912) adskillige 
købmænd, bryggeri, arbejderboliger og 
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fabrikantvillaer. Grejsdalens kro er opført i 
1880´erne i røde mursten med dekorationer 
af cementbånd og vinduesomramninger. Da 
kroen opførtes var den et yndet udflugtsmål 
for Vejleborgerne, ligesom hele Grejsdalen 
var det. De kunne tage toget, som snoede sig 
fra Vejle op gennem dalen med station i Grejs. 

Grejs Mølle bestod af tre møller: Grejs Øvre 
Mølle, Grejs Mellemste Mølle og Grejs 
Nedre Mølle. Grejs Øvre Mølle er anlagt som 
kornmølle under herregården Højgård. Nævnt 
første gang i 1664. Møllen blev ødelagt under 
svenskekrigene, men hurtig genopbygget. Den 
blev købt i 1761 af Gerhard de Lichtenberg, 
Horsens, der opførte et stampeværk i 1777. 
Det Kgl. Danske Dugmanufaktur købte 
Grejs Mølle i 1789. Den skulle fungere som 
valkeværk til klædefabrikkerne i Fredericia. 
Kornmøllen fortsatte og var økonomisk set 
den mest betydningsfulde. 1789-94 udvidede 
Dugmanufakturet ved at bygge et hus til 
valkeværk, et kornmøllehus, et fabrikshus 
indrettet til karte, spinde- og vævestue, 
et farverhus med beboelseværelser 
og et materialehus med brændehus. 
Dugmanufakturet oprettede spindestuer 
i Vejle, men samtidig kom de første 
spindemaskiner. Valkeriet ophørte til dels 
omkring 1800, i stedet kom valkemøller med 

Grejs Mølle
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hestegang i Fredericia. Grejs Mølle solgtes 
1804 til J. J. Buch, der var farver på møllen, 
men virksomheden gav underskud. Enken fik 
dog bevilling til at bestyre klædevalkningen 
ved Grejs Mølle. Den blev solgt ved auktion i 
1807 til fabrikant Heinrich Koch, der anlagde 
en klædefabrik. I 1830 var der 14 væve i 
gang og 150 arbejdere. Samtidig fungerede 
kornmøllen med 18 arbejdere. I 1847 var 
16 spindemaskiner i gang, 28 håndvæve, 
4 valsevaskemaskiner, 8 valkemaskiner, 6 
ruemaskiner, 10 overskærermaskiner samt 
farveri. 

Det hele blev drevet af fire underfaldshjul og 
en højtryksdampmaskine på 25 hk. Desuden 
blev en del hjemmegjort tøj tilberedt. Den nye 
ejer Heinrich Koch opførte en hovedbygning 
i 1821. Den brændte i 1983, og i dag er der 
parkeringsplads på stedet. 

I 1833 udvidedes med opførelse af Mellemste 
og Nedre Mølle. Ved Grejs Øverste Mølle 
opførtes 1843 syd for hovedbygningen en ny 
imponerende firetages fabriksbygning. I en 
sidebygning med høj skorsten installeredes 
en dampmaskine på 25 hk. Arbejdskraften 
hentedes for en stor del blandt indvandrede 
faglærte svende, der blandede sig med 
lokalbefolkningen. Der opførtes en række 
mindre huse til arbejderboliger. Andre 

boede til leje hos lokalbefolkningen eller 
havde et husmandssted i nærheden. 
Klædefabrikationen standsede i 1884 og gik 
fallit 1889. 

En nyere kornmølle øst for malestrømmen 
fortsatte driften indtil 1906. Møllen hørte 
under Lille Grundet og var forpagtet ud. 
Møllebygning i to etager af grundmur og 
med paptag, indeholdende mølleværk med 
turbine (bygningen ligger nord for det sted, 
hvor stampemøllen lå). Lokal mølledrift 
med levering til egnens forbrugsforeninger. 
På ejendommen blev der også drevet et 
savværk. 1907-17 korte den udelukkende 
som savmølle til Hammerverket. Fra 1918 til 
ca. 1940 var det lecitinfabrik, startet 1912 i 
Århus som datterselskab af Århus Oliemølle. 

Efter klædefabrikkens fallit i 1889 købte 
hestehandler og godsejer Niels Schou den 
store fabriksbygning og drev møbelfabrik. 
Sammen med C. M. Hess oprettede han i 1896 
A/S Grejsdalens Stole- og Møbelfabrik, der 
fremstillede ”den svenske stol” og wienerstole. 
Stolefabrikken gik fallit 1931. Arbejdere og 
lokale folk dannede et nyt aktieselskab, som 
atter gik fallit i 1960´erne. Fra 1969 til 1989 
var fabrikken udlejet til forskellige formål. En 
overgang var det en finmekanisk fabrik, der 
fremstillede blyantspidsere. I 1991 gik Lejerbo 

Grejs Mølle

Grejs Mølle
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i gang med at projektere 29 lejligheder, som 
blev taget i brug 1993. 

Grejs Mellemste Mølle, opført 1833, var et 
hus i bindingsværk i to etager. Det blev fjernet, 
da Vejle Givebanen skulle bruge grunden til 
jernbanespor. 

Grejs Nedre Mølle/ Elektromøllen (Grejsdalvej 
456) var oprindelig en vandmølle, opført 1833 
som en udvidelse af Grejs Mølle, hvor der 
forarbejdedes uld med spinderi og væveri. 
Efter Grejs Klædefabriks fallit brugte Niels 
Schou den til hestestald. Vandkraften blev 
derfor ikke udnyttet mellem 1896 og 1925. En 
sidefløj blev opført 1925 og der installeredes 
turbine. Møllebygningen brændte i 1923. Den 
blev siden genopført og indrettet som bolig til 
fire familier og fungerede senere som stuehus 
til møllen. Møllen leverede jævnstrøm til 
stolefabrikken, samt landsbyerne Hornstrup 
og Grejs indtil 1962. Produktionen af elkraft 
blev genoptaget i 1972 med en kapacitet på 
13 kwh. Vandtilstrømningen lob i parallelle 
kanaler i beton. Møllen blev nedlagt 1999 af 
hensyn til fiskepassagen. 

Holms Mølle (Gl. Hornstrupvej 5) var i 1500 
tallet en vandmølle, som tilhørte lensmanden 
på Hindsgavl. Fra slutningen af 1500tallet blev 
den indlemmet i den kongelige vildtbane. 

Grejs Mølle Grejs Nedre Mølle

Grejsdal Hotel 

Grejsdal Hotel Grejsdal Kirke
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I 1662 hørte den til Grundet Hovedgård. 
I 1820 30 havde den to underfaldshjul 
og to malekværne, et grubbeværk og et 
stampeværk. Den blev købt i 1872 af brodrene 
Brincker fra Hammerværket, Grejsdalen. 
Avlsgården og møllen blev adskilt 1898. 

I 1906 bestod Holms Mølle af en møllebygning 
i tre etager med to almindelige overfaldshjul. 
Møllebygningen, hvori der fandtes bageri, 
butik, beboelse, ligger på en halvø mellem 
de to åløb. Det tilhørende uldspinderi 
er bortforpagtet den sidste rest af en 
klædefabrik. I 1917 købtes Holms Mølle af 
Foderstoffabrikken i Vejle, der fremstillede 
lyngmel til iblanding af blodfoderet. Møllen 
fungerede samtidig som savskæreri for 
Hammerværket. I 1923 installeredes 
to turbiner. De gamle bygninger blev 
nedrevet og en ny opført i 1934, da møllen 
begyndte at fremstille korkpropper til øl- 
og sodavandsflasker. På den tid udnyttedes 
vandkraften ved to turbiner på 30 og 60 hk. 
Produktionen ophørte 1972. Turbinehuset er 
nedrevet 1995, og opstemningen fjernet. 

Hammerværket. I 1852 fik Kammerråd 
Monrad bevilling til at drive en sømsmedie. 
Købt af Brdr. Brincker i 1867, der opførte 
en lille fabrik i røde mursten, der havde 
syv arbejdere. Fabrikken fremstillede leer, 

spader og andre redskaber. Senere også 
vognaksler og andre landbrugsredskaber. 
I1878 byggedes den nederste fabrik i røde 
mursten med længe og gavlkvist ud til 
den fælles gårdsplads. Hovedbygningen, 
fabriksherrens bolig, opført i Rosenborgstil 
i 1882 i røde mursten med udsmykninger 
af cementbånd og trekantfrontoner over 
vinduerne. Indtil 1902 udelukkende drevet 
ved vandkraft vha. seks underfaldshjul. I 1908 
installeredes dieselmotor, der erstattedes 
af en sugegasmotor under 1. verdenskrig. 
Fabrikkens savværk lå 1907-17 ved Grejs Øvre 
Mølle. I 1917 flyttedes det til Holms Mølle. 
Gårdspladsen, der ligger på en skråning 
afsluttes med en længe ud mod vejen, der 
er i to etager til gårdsiden, bygget til boliger 
og administration. Mod syd er opført ny 
fabriksbygning. Den tidligere turbinekanal 
er dækket til i 1989. Hovedbygningen er 
ombygget til ejerlejligheder. I området vest 
for Grejs Å ud til vejen ligger længer, der 
tidligere var beregnet som arbejderboliger. 

Wittrups Uldvare- og Klædefabrik blev 
grundlagt 1895 af Vejle Dampmølles ejer til 
fabrikation af byggryn og bygmel. Senere 
omdannet til fabrikation af havregryn, Avena 
Havregrynsmølle. Den bestod af en villa og 
en fabriksbygning, opført 1895. Der er sluse 

Stationsbroen og Grejsdalsvej 375

Huse på Nytoft
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og stemmeværk, men ingen møllesø. Der er 
installeret turbine. Fabrikken blev i 1914 købt 
af T. Wittrups Fabrikker, der var grundlagt i 
1898 i Horsens, og fremstillede uldne tæpper, 
både plaider og gulvtæpper. I 1918 byggedes 
et nyt spinderi, der brændte i 1923. I 1925 
købte fabrikken det lille savskæreri, som lå 
oven for og nedlagde dets stemmeværk for 
selv at udnytte vandkraften. Fabrikken blev 
udvidet betydeligt 1932-33. En ny stor bygning 
opførtes i 1937 efter en brand. Et væveri 
opført efter 1945 pga. bombesprængning. 
Fabrikken blev købt i 1976 af Ege koncernen, 
ejet af Mads Eg Damgård. Er siden restaureret 
og omdannet til beboelse. 

Grejsdalens Valsemølle blev grundlagt i 1884 
som almindelig kornmølle med grutning. Den 
kaldtes da Uhre Mølle eller Nymølle. I 1932 
installeredes en 45 hk B&W dieselmotor. 
Møllen fremstillede elektricitet. I 1937 
oprettedes valsemøllen. Senere nedlagt og 
indrettet til lejligheder. Stemmeværket er 
fjernet for at give mulighed for fiskepassage. 

Grundet Elektricitetsværk/Schous Elværk. 
Virksomheden blev grundlagt 1872 af 
godsejer Niels Schou som en stolefabrik. 
I 1896 drevet ved et underfaldshjul og 
turbine på 34 hk. Til slut var stolefabrikken 
nærmest kun et mindre savskæreri. I 1909 

Udsigt fra Bøgeagervej



122

købt af godsejer Skov til Grundet, der lod 
det omdanne til elværk. Eksempelvis solgte 
elværket i 1931-32 7000 kwh til virksomheder 
og beboelse i omegnen. Elværket er senere 
nedlagt og bygningen står tom og er i forfald. 
I 1989 er anlagt et fiskestryg ved det tidligere 
stemmeværk.

Scandia Piskefabrik (Grejsdalsvej 62-64). 
Drejerværksted og derefter farveri før 
1912, da Scandia købte ejendommen, fordi 
virksomheden flyttede ud fra Vejle. Fabrikation 
af piske og stokke af mange arter ved at 
udnytte vandkraften til at drive maskineriet. 
Moderniseret i 1920 og installering af turbine. 
Opstemningen er fjernet for at give mulighed 
for fiskepassage. Bygninger er i 2003 indrettet 
til boliger. 

Sårbarhed: Grejsdalens industrianlæg, 
institutioner, detailhandel og beboelseshuse 
er sårbare over for ændringer af arkitektur, 
bystruktur, veje og omgivelser samt forfald. 
Mølleanlæggene er sårbare over for 
ændringer af inventar, opstemninger og 
kanaler 

Ved Hammerværket Wittrups Tæppefabrik

Wittrups Tæppefabrik Aakjærsvej
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Frøhandelen

Bøgeagervej 6. tidl. kemisk fabrik

Hammerværket
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188 Tirsbæk 
Hovedgård

Tirsbæk Hovedgård (Tyrsbæk) er kendt 
siden 1415. Den ligger 500 meter fra Vejle 
Fjord i en erosionsdal, der skærer sig ned i 
de stærkt kuperede omgivelser og flankeres 
af Kongeskov og Storskov. Agerjorden 
befinder sig i den nordlige del af ejerlavet, 
hvor landskabet åbner sig, og grænserne er 
tydeligt markeret af stendiger og levende 
hegn. Omkring hovedgården er der alleer på 
flere strækninger. I ejerlavets nordøstlige del 
lå proprietærgården Julianebjerg, der blev 
frastykket fra Tirsbæk i 1802, og siden er 
udstykket til bolgbebyggelse. 

Den trefløjede hovedbygning er fredet. 
Den er to stokværk og som helhed opført 
i midten af 1500 tallet på et lavt firesidet 
voldsted med vandfyldte grave. Tårn og 
vestfløj er fra ca. 1577. Sandsynligvis opført 
af Villestrup mesteren. Hovedgården blev 
gennemgribende restaureret i midten af 1700 
årene samtidig med en storstilet anlæggelse 
af ladegården og parken. Hovedbygningens 
arkitektur reguleret med vinduer, pilastre, ny 
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gesims m.v. Den stod hvidpudset med blåt 
tegltag. Atter moderniseringer i 1866 med 
cementpuds og nedrivning af det nordvestre 
tårn. I 1915-16 gennemgik arkitekt Gotfred 
Tvede hovedbygningen for en omfattende 
restaurering og konservering. Murstenene 
blev fremdraget, tag og tårnafdækning 
fornyede. Ladegården opført ca. 1740 af 
bindingsværk med rød, muret tavl. Består af 
en stor agerumslade med side og tværfløje. 
I 1918 blev anlægget omsat i grundmur, 
en længe tilbygget vinkelret for laden og to 
fløjhuse opført til elever, karle, funktionærer 
og tjenestefolk. Uden for parken ved huset 
Louisehøj et sat en mindestøtte og lidt 
længere mod syd i Storskov findes et gravsted. 

Nord for hovedgården langs bækken, 
der forsyner voldgravene ligger Over- og 
Nedermølle. Tirsbæk Nedermølle, eller bare 
Tirsbæk Mølle nævnes i 1688, som et hus 
uden selvstendigt hartkorn. Den nuværende 
mølle er opført ca. 1850 i bindingsværk. 
Fungerede tidligere som savmølle, der fik 
installeret turbine. Møllen er nedlagt. Bevaret 
inventar af båndsav, drejebænk og en bloksav. 
Ved siden af møllen ligger den gamle smedje. 
Tirsbæk Overmølle er opført i bindingsværk 
med halvt afvalmet tag. Den kom til i 1800 
tallet som en kornmølle og havde en overgang 

Hovedbygningen Avlsgården

Aflåst adgang til haven Avlsgården
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også bageri. Der er ikke længere vandføring 
og møllehjulet eksisterer ikke, men inventar 
af aksel, hejseværk og havrevalse, er bevaret. 
Mølledammene er bevaret, men indskrænket. 

Den Østjyske Længdebane (1868) anlagdes 
tværs over hovedgårdens jorder. Ved banens 
krydsning af Tirsbæks tilkørselsvej findes en 
velbevaret stenbygget jernbanebro fra 1868. 
Der er ikke mange tilbage fra denne periode, 
da de fleste af typen er ændret ved bane- 
eller vejudvidelser. 

Fra senmiddelalderen og frem til 1799 havde 
Tirsbæk birkeret. Nord for Overmølle, hvor 
jernbanen skærer ejerlavet, ligger Tinghøj 
(43 m), der vidner om denne funktion. Nogle 
hundrede meter længere mod nord ligger 
Galgehøj (73 m), som var retterstedet. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over 
for ændringer i arkitektur, parkanlæg, 
bebyggelsesstruktur, veje, bro, diger, hegn og 
omgivelser. 

Overmølle
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Bolig nord for Nedermølle

Nedermølle 

Jernbanebro
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189 Oldtidsmiljø på 
Mørup og Kobberbøl

På et højtliggende randmorænestrøg øst 
for Mørup findes et langstrakt oldtidsmiljø, 
der gennemløbes af et hærvejsspor. Miljøet 
indeholder 28 fredede, meget markerede 
gravhøje og 26 overpløjede høje. Gravhøjene 
er koncentreret omkring Ravnhøj i nord, forbi 
Grønhøj til Kobberbøl. Herefter fortsætter 
højrækken i en sydvestlig retning over 
Mørup Mark til Vandel Dam. Ved Vandel 
Dam er endvidere fundet spor efter 
jernalderbopladser. 

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er sårbare 
over for terrænændringer, dybdepløjning 
samt slørende beplantning. 
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190. Gødding Skov

Tilplantningen af Gødding Skov begyndte i 
1809 efter staten havde erhvervet Gødding-
gårds jorder i 1807 (210 tdl. hede og 17 tdl. 
ager) med henblik på at finde en passende 
bolig til skovrider Randrup, der siden 1803 
havde været ansat som skovrider ved 
Frederikshåb Plantage. I 1816 tilkøbtes 
endnu 170 tdl. hede fra præstegårdsjorden 
i Nørup. Ved Randrups afgang i 1821 var 
kun 84 tdl. af Gøddinggårds 227 tdl. blevet 
tilplantet, hvoraf kun 5 tdl. var godt bevokset. 
Den nye skovrider, Wilhelm Brüel, tog 
fat med ihærdighed og allerede 1828 var 
hele Gøddinggård tilplantet. Først herefter 
begyndte tilplantningen af præstens hede. 
Det anvendtes mest rødgran med iblanding 
af birk. En smule Weymouthfyr og lærk blev 
også plantet efter frøene var blevet opelsket i 
bomskolen (baumschule, planteskole). Rester 
af bomskoler findes tre steder i plantagen 
afgrænset af jord-diger. Hele plantagearealet 
er omgivet af indfredningsdiger, opført af 
danske krigsfanger under Englandskrigen. 
Blandt andre spor med relation til skovdriften 
findes dybe alrender for brydning af heden. 

Gødding Mølle
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I skoven findes desuden store koncen-trationer 
af stenrøser samt 26 fredede gravhøje, bl.a. 
ved Kæltringehøj og Nørupdalhus. Gamle 
hulvejsspor findes parallelt med Hærvejen, 
der løber gennem skoven, bl.a. nordøst for 
Nøruphus og sydvest for Schæferhus. 

Skoven rummer også flere boliger under 
Randbøl Skovdistrikt: Skovridergård 
(tidl. Gøddinggård), skovfogedbolig og 
skovløberhusene Kongsdalhus og Nørup-
dalhus. Lige øst for skovridergården ligger 
Gødding Mølle, der er en af de ældste 
kornmøller ved Vejle Å, allerede nævnt 
tilbage i 1400-tallet. De nuværende bygninger 
er opført 1856. I 1940´erne installeret 
turbine, som stadig producerer el. Møllen 
fungerer som savværk og trælasthandel og 
er i privateje. To huse ved mølledammen, har 
rummet en smedje og en brugsforening fra 
1904-51, til den flyttede op til Vejle Billund 
vejen. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over 
for ændringer af arkitektur, skovstruktur, 
træartsvalg, veje, diger og omgivelser. Mølle-
anlægget er sårbart over for ændringer af 
opstemning, kanaler og møllesø. Gravhøje, 
stenrøser og hulveje er sårbare over for 
terrænændringer og maskinel skovdrift. 

Gødding Mølle Kjeltringhøj

Naturstyrelsen, Gjøddinggård. Ny tilbygning Naturstyrelsen, Gjøddinggård
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191 Engelsholm Slot 
(Højskole)

Engelsholm Højskole ligger ved den sydlige 
bred af Engelsholm Sø. Engelsholm var 
oprindelig en hovedgård, kendt siden 
1452, og var ejet af Lange Brahe slægten 
ca. 1525-1730. Fra 1731 til 1754 ejet af 
storkøbmand Gerhard H. de Lichtenberg, 
Horsens. Hovedgården blev overtaget af Jysk 
Landhypothekforening i 1931, som 1932 
udstykkede jorderne i 16 lodder (se nr. 192). 
Det 17. lod blev udstykket som et mindre 
gårdbrug (56 tdl.) og omfattede resterne af 
hovedgårdens avlsbygninger. Slottet blev 
købt og indrettet til højskole i 1940. 

Hovedbygningen, slottet, er fredet. Det er 
opført af Knud Brahe i 1593, sandsynligvis 
efter idé af brøderen, astronomen Tycho 
Brahe, og antagelig med den kgl. bygmester 
Hans v. Steenwinkel som arkitekt. Slottet står 
på et snævert fredet voldsted med vandfyldte 
grave på fire sider. Slottet er restaureret i 1737, 
hvor tårnene fik de ”lichtenbergske” blytækte 
løgspir. Restaureret igen i 1880 og i 1940 ved 
arkitekt Karl Kristensen, da den omdannedes 
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til højskole og fik elevværelser på loftet, 
og køkkenbygning mellem nordtårnene. 
Efter brand i 1952 er slottet endnu engang 
restaureret ved arkitekt Malling Pedersen, 
Vejle. 

Avlsgården blev i 1737 flyttet og lagt 
symmetrisk over for slottet. Det meste af 
anlægget blev nedrevet lige efter 1931 og kun 
et hjørne, to længer i vinkel, blev stående. 

Gårdbruget på den 17. lod indrettet i en del 
af hovedgårdens avlsbygninger. Stuehuset 
opført i 1937 

De var i 1880 omsat i grundmur og kampesten. 
Fra 1931 til 1967 indgik de som driftsbygninger 
i et mindre landbrug sammen med stuehuset 
over for, der blev opført i 1937. Da højskolen 
udvidede i 1967 købte man det lille landbrug. 
De to avlslænger blev indrettet til værksteder 
og stuehuset indrettet til elevværelser. 

Højskolens andre funktionsbygninger fra 
perioden indtil 1967 omfatter Stalden, 
Mejeriet og Laden. 

Bygningerne ligger symmetrisk over for slottet 
med Laden i midten foran voldgravsbroen 
og med Stalden og Mejeriet på flankerne. 
Stalden er sandsynligvis opført ca. 1880, 
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indrettet til værelser i 1940. Mejeriet er en 
pendant til Stalden opført 1947 til værelser 
ved arkitekt Malling Pedersen. Bygningen er 
nedrevet og genopført som forstanderbolig 
2006 i stil med det tidligere Mejeri. Laden 
er opført 1957 ved arkitekt Jørgen Andresen 
til værelser og undervisningslokaler. I 1984 
blev Fæstalden opført ved arkitekt Kresten 
Andresen, til elevværelser. Søhuset, nordøst 
for slottet ved søen oppe på bakken, er 
opført 1880 som landarbejderbolig, nu 
værksted og atelier for glaskunstner. I 2018 
er der vedtaget en ny lokalplan for en større 
udvidelse af højskolen, hvor nye bygninger 
”genskaber” den oprindelige avlsgård og flere 
andre bygninger rivers ned. Planen realiseres 
i etaper fra 2020.

Parken er antagelig anlagt af Knud Brahe i 
årene efter slottets opførelse, som en urte- 
og rosenhave. Den er siden videreført og 
omlagt af Gerhard de Lichtenberg i 1737 som 
barokhave med symmetrisk anlagte bede, 
plæner og damme, klippede træer og buske 
samt terrænforskydninger i form af volde og 
trappeforløb. Sidst i 1800-tallet blev parken 
tættest på slottet omlagt i landskabelig stil 
efter anvisning af H.A. Flindt. I 2009 blev 
parken med støtte fra Realdania restaureret 
og barokhaven blev delvist genskabt. 

”Agerumsladen” ny undervisningsbygning under 
opførelse 2020.

Parken og hovedbygningen

Sti mod NørupFæstalden
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Udsigt fra Nørup Kirke mod Engelsholm Slot

Mejeriet - forstanderbolig 

Sårbarhed: Slot og omliggende bygninger 
er sårbare over for væsentlige ændringer af 
arkitektur og omgivelser. Haveanlægget er 
sårbart over for terrænændringer. 
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192. Engelsholm 
Mark husmands-
koloni
På Engelsholm Mark ligger en koloni 
bestående af 16 husmandsbrug. Den er 
udstykket fra Engelsholms jorder i 1932 
efter Jysk Landhypothekforening købte 
hovedgården i 1931. De 16 brug fik hver 
22 tønder land, mens det 17. brug blev 
på 56 tønder land og drev jorderne fra 
resterne af Engelsholms gamle avlsgård. 
Husmandsbrugene placeredes langs med 
Engelsholmvej og Søbakken. Tre brug 
kom til at ligge helt oppe ved Vejle-Billund 
vejen. Udstykningsstrukturen er ikke så 
regelmæssig pga. tilpasningen til det bølgede 
landskab, men ejendommene er opført 
af lokale murermestre efter godkendte 
tegninger, og har derfor et fælles præg. De 
fleste bestod oprindeligt af et stuehus i røde 
mursten med halvt afvalmede tage samt 
en, senere to hvidkalkede driftslænger. De 
enkelte lodder adskilles af veje og levende 
hegn, som endnu tydeliggør brugenes 
beskedne jordtilliggende. 
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Sårbarhed: Husmandskolonien er sårbar 
over for ændringer af arkitekturen, bebyggel-
sesstruktur, veje, hegn og omgivelser. 
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193 Gravhøje på Balle 
Mark 

I et kuperet dødispræget område nordvest 
for Balle fra Norgesgård til Store Ballegård 
findes otte fredede gravhøje og ti marke-rede, 
overpløjede gravhøje. To af de over-pløjede 
høje er dateret til stenalder. Det højeste 
punkt ligger omkring 105 meter over havet. 

Gravhøje og omgivelser er sårbare over 
for terrænændringer, dybdepløjning samt 
slørende beplantning. 
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194 Balle, religiøst 
miljø

I sidste halvdel af 1800 tallet blev bønderne 
vakt. I Balle opstod et miljø af grundtvigianske 
interesserede folk, der senere sluttede op 
omkring Engelsholm Højskole. Fra 1867 til 
1962 opførtes en række huse og skoler, som 
ligger samlet omkring Ballevej og Nederbyvej.

Balle valgmenighedskirke og præstebolig er 
fra 1884-85. Kirken er opført efter tegninger 
af arkitekt Andreas Bentsen svarende til 
Korskirken i Vallekilde. Balle Friskole oprettet 
i 1866, som den anden i Danmark. I 1867 
byggedes eget skolehus, som i 1875 blev udvidet 
med en gymnastik- og forsamlingssal. Fra 1899 
blev hele huset, en vinkelbygning, brugt til 
friskole. I 1962 indrettet til to lærerboliger, da 
friskolen flyttede over i ungdomsskolen. I 1991 
indrettet til museum for den grundtvigske 
bevægelse i Balle. Balle forsamlingshus, opført 
1899 af bygmester Kristen Laursen. Flere om- 
og tilbygninger i 1904, 1911, 1942 og den 
sidste i 1995. Balle brugsforening, opført 1872. 
Huset, der ligger over for den gamle friskole og 
forsamlingshuset, er udvidet om- og tilbygget 
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1893, 1909 og 1933. I 1981 flyttede Brugsen til 
Bredsten Centret. Balle fri- og ungdomsskole, 
opført 1962. 

Karakteristisk eksempel på et grundtvigsk 
miljø midt i en landsby, der afspejler sig i de 
institutioner, som bevægelsen etablerede. 
Valgmenighedskirke og præstebolig har 
særlig arkitektonisk interesse. 

Sårbarhed: De nævnte bygninger er sårbare 
over for væsentlige ændringer i arkitektur og 
omgivelser, der slører det grundtvigske miljøs 
fortælleværdi. 

Valgmenighedskirken

Forsamlighuset og den tidligere brugsforeningForsamlingshuset

Præstebolig ved valgmenighedskirkenTidligere brugsforening
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195 Hærvejen ved 
Randbøl Kirke og 
Kong Rans Høj 

Området indeholder flere lag af kulturspor 
lige fra oldtiden til nutiden, som har 
tilknytning til Hærvejen og viser, hvilken vigtig 
status den gamle nord syd gående handelsvej 
havde. Miljøet strækker sig fra Vejle Billund 
vejen vest om Vejle Å og ned syd for Randbøl 
Kirke. Hærvejssporet følger bakkekammen på 
toppen af den stejle skovklædte dalside ned 
mod Vejle Å. Her findes 14 fredede gravhøje, 
bl.a. højgruppen Firhøje (100 m), som 
ligger i et fredet hedeareal. Der er desuden 
registreret 19 overpløjede gravhøje. 

Lige nord for Randbøl Kirke mødes to 
hærvejsspor. Randbøl Kirke er hvidkalket 
med romansk kor og skib og sengotisk tårn. 
På kirkegården ligger Kong Rans Høj, der er 
en anselig gravhøj. Landsbyen kendes fra o. 
1330 og bestod i 1688 af tre gårde, hvoraf 
den ene er udflyttet efter udskiftningen 
1787. Vestergård blev liggende i byen og 
ligeså gjorde den gamle kro, nu Randbølgård, 
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der ligger lige over for kirken. Kroen er en 
af mange hærvejskroer, der vidner om den 
megen trafik på hærvejsstrøget. Vest for 
Randbøl findes rester af jernbanedæmningen 
fra Vejle-Vandelbanen (1897-1957). 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer af arkitektur, veje og omgivelser. 
Gravhøje og jernbanedæmning er desuden 
sårbar over for terrænændringer og slørende 
beplantning. 

Gravhøje syd for Randbølvej

Randbøl kirkeRandbølgårdGravhøje syd for Randbølvej

Gravhøje nord for Randbølvej
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196 Flyverskjul syd 
for Randbølgård 
Plantage 

Anlæg af militærhistorisk interesse syd for 
Randbølgård Plantage. Under 2. verdenskrig 
anlagde tyskerne i 1943 en militær flyveplads 
syd for Vandel. Tyskerne beslaglagde Vandel 
og oprettede marts 1944 hovedsæde på 
Engelsholm med indkvartering af piloter og 
besætningsmedlemmer. Befolkningen blev 
tvangsforflyttet. Efterfølgende renovering af 
bygninger i Vandel og omegn efter maj 1945. 
Den militære flyveplads er siden 1.10.1950 
officielt benævnt Flyvestation Vandel. 
Flyverskjulene er hesteskoformede jordvolde, 
som kunne sløres med sløringsnet. En pipeline 
(rørledning) til fremføring af flyvebenzin 
anlagdes mellem flyveskjulene i Frederikshåb 
og Almstok, i alt ca. 10 km lang. Sporene i 
området omfatter tre bomberflyverskjul mod 
øst og fem rekognosceringsflyverskjul mod 
vest. I området findes desuden en fredet og 
en overpløjet gravhøj
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197 Randbøl 
stationsby

Ved vejkrydset syd for Randbøl kirke og 
landsby opstod en lille ny bebyggelse i 
forbindelse med Randbøl Station, der 
opførtes ved etablering af Vejle-Vandelbanen 
i 1897. Efter banens nedlæggelse i 1957 
blev stationen indrettet til kommunekontor 
og kæmnerbolig. I 1986 solgt af Egtved 
Kommune til KFUM spejderne i Danmark. 
Den oprindelige stationsbygning er udvidet 
med to tilbygninger. Ved siden af stationen 
ligger Præstegården, opført 1914 af arkitekt 
Monrad fra Brande. Ved vejkrydset ligger 
Randbøl Andelsmejeri med bestyrerbolig 
opført 1928 af arkitekt S. Olsen, Jelling. 
Mejeriet afløste et ældre, oprettet 1890, der 
lå i Daldover. Randbøl Andelsmejeri lukkede 
i 1971 og ien årrække herefter fungerede 
det som ”bibelcenter”. På den anden side af 
vejkrydset opførtes et gæstgiveri omkring 
1900. Overfor dette ligger Randbøl savværk, 
der endnu en i funktion, og lige vest herfor 
findes en fredet gravhøj. Det lille bymiljø 
består endvidere af 14 huse. Miljøet er 
et eksempel på, hvorledes bygninger kan 
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overgå til andre funktioner og formål 
og samtidig beholde den arkitektoniske 
fortælleværdi. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer af arkitektur, bystruktur, veje og 
omgivelser. 

Det tidligere mejeri med betyrerbolig

Den tidligere Randbøl StationSavværket

Præstegården
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198 Oldtidsmiljø fra 
Kårehøj til Vollund 
Høj

Langstrakt nord-sydgående højkoncentra-
tion, som følger Hærvejen fra Kårehøj (81 
m) over Kællinghøje til Vollund Høj mellem 
Daldover Sø og Hærvejgård Plantage. 

Miljøet indeholder 6 fredede gravhøje og 37 
overpløjede, markerede gravhøje. Mellem 
Kællinghøje og Ribehule løber rester af 
jernbanedæmningen fra Vejle-Vandelbanen 
(1897-1957). 

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser samt 
jernbanedæmning er sårbare over for 
terrænændringer, dybdepløjning og slørende 
beplantning. 
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Høj ved Abildgårdsvej
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199 Flyverskjul nord 
for Randbølhus 

I Området nord for Randbølhus findes 
tre bombeflyverskjul bestående af 
hesteskoformede jordvolde. Arealet indgik 
tidligere i den tyske flyveplads ved Vandel (se 
evt. nr. 196). Der har været indvundet grus 
og sand i området mellem flyverskjulene. 

Sårbarhed: Flyverskjulene er sårbare over for 
terrænændringer og slørende beplantning.
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200. Flyverskjul i Hof-
mannsfeld Plantage

Tilplantningen af Hofmansfeld Plantage be-
gyndte i slutningen af 1800 tallet, men først 
fuldendt i efterkrigsårene. Stort set hele 
plantagen væltede ved orkanen 2. december 
1999, hvilket blotlagde en række flyverskjul, 
hesteskoformede jordvolde, som blev bygget 
af tyskerne under 2. verdenskrig i tilknytning 
til Vandel flyveplads (se evt. nr. 196). I Plan-
tagen findes fem flyverskjul beregnet til re-
kognosceringsfly, som kunne skjules ved at 
lægge sløringsnet henover. 

Sårbarhed: Flyverskjulene er sårbare over for 
terrænændringer og slørende beplantning. 
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201. Frederikshåb 
Plantage

I 1803 erhvervede staten 354 tønder land 
på hedesletten fra de danske kolonister i 
Frederikshåb samt jord fra Rewentlow Hede. 
Samtidig inddrog man statsejede værdi-
løse sandflugtsarealer, så man opnåede et 
sammenhængende areal på 445 ha. 

Hele arealet blev indfredet med skovdiger, 
om end det tog flere generationer før der 
voksede træer på det meste af jorden. I 
sommerhalvåret 1811 kom der uventet 
hjælp til digebygningen, da 30 danske 
krigsfanger fra Englandskrigen blev sendt 
til Randbøl for at gore samfundsgavnlig 
tjeneste. 

Tilplantningen begyndte i 1804 på arealerne 
ost for Randbøl-Frederikshåb vejen, mens 
man kæmpede en ulige kamp mod den 
fortsatte sandflugt. En brand i 1832 åd 70 
ha skov og satte arbejdet mange år tilbage. 
I 1842 var kun 163 ha kultiveret, hvoraf 
halvdelen var godt bevokset. I midten af 
1800-tallet udvidedes arealet, så det nu 
omfattede 590 ha. Væksten var stadig 
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kummerlig og træhøjden lav, hvilket gav 
plantagen øgenavnet ”Frederikshåbløs”. I 
starten såedes frøene direkte i den opbrudte 
hede, først i 1822 modtog man 40.000 stik-
linger af rødgran fra det centrale arboret 
for udenlandske træsorter i Hørsholm. Men 
mange gik til under transporten, hvorfor 
man skred til etablering af egen planteskole 
(bomskole). De lave diger, der indrammede 
planteskolen kan endnu ses mellem Hjorthøj 
og Hestdal. I Frederikshåb anvendte man 
længe skovfyr og birk samt rødgran og euro-
pæisk lærk. I slutningen af 1800-tallet blev 
bjergfyr almindelig som pionertræ og senere 
ædelgran, douglas og sitka. Under orkanen i 
1999 væltede 34% af det bevoksede areal.

Skovløberboligerne Almstokhus og Kikhus 
opførtes omkring 1900, Randbølhus lidt 
senere. Skovfogedhuset ligger i Frederikshåb, 
hvor man erhvervede en af de gamle 
kolonigårde og opførte en ny bolig lidt til-
bagetrukket fra vejen omkring 1900. 

I skovbunden syd for Hestdal er registreret 
omkring 160 stenrøser fra ældre jernalder. 
Røsefeltet er fredet.  Spredt i plantagen 
findes desuden 24 fredede gravhøje, bl.a. 
Hjorthøj og Kikhøj samt 25 overpløjede 
gravhøje. 

Søjler til benzinledning til flyvepladsen
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Gravhøj

Søjler til benzinledning
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Plantagen er også præget af tyskernes 
aktivitet omkring Vandel Flyveplads under 2. 
Verdenskrig. Der er rester af en nedbrændt 
hangar, perron og jernbanespor (nu skovvej) 
samt en bunker og flyverskjul i området 
mellem Hofmansfeld og Lille Rygbjerg 
Plantage. Nord for Frederikshåb er også et 
flyverskjul. Desuden findes spor af beton 
rullebaner, som skulle lette transporten fra 
Randbøl mod Frederikshåb og videre vestpå 
mod Rewentlows Hedegård, bl.a. af flyene 
rundt til områdets flyverskjul. Murstenssøjler 
fra etableringen af en benzinledning findes 
hvor Midtervej krydser Klithus brandlinjen 
og fortsætter på et dige mod Voldborg Sø. 
I plantagen findes også benzinledningens 
pumpehus, 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over 
for ændringer i skovstruktur, træartvalg, 
arkitektur, veje, diger og omgivelser. 
Bunkers, perron, rullebaner, flyverskjul, 
stenroser og gravhøje er sårbare over for 
terrænændringer, maskinel skovdrift og 
forfald.

Mandskabsbunker

Rullebane

Kikhus

Flyverskjul
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202. Frederikshåb 
hedekoloni

Frederikshåb er skabt som en nøje planlagt 
statslig hedekoloni i 1761 62. Anlæggelsen 
byggede på den tyske økonom, von Justis 
optimistiske betænkning om den jyske 
hedes forsørgelsespotentiale. Fattige tyske 
håndværkere o. lign. blev lokket til landet 
og lovet 20 års skattefrihed, dækning af 
rejseudgifter, trækdyr og andre privilegier. 
Der ankom 20 tyske familier til Frederikshåb. 
Kolonisterne kom fra det sydvestlige 
Tyskland med floder og bjerge omkring Pfalz 
og Hessen. De var vandt til at bo i landsbyer 
i frugtbare dale og ønskede at opretholde 
dette fællesskab til trods for at den rationelle 
udnyttelsesstruktur i hedeegnene på denne 
tid typisk var enestegårde og ådalsbrug. 
Ved Frederikshåb var den ingen god eng i 
nærheden og heden var karrig. Tyskerne 
lærte kartoffeldyrkning af huguenotterne 
i Fredericia og spredte kundskaben 
på heden. På grund af det tarvelige 
landbrugsmæssige udgangspunkt og en 
række uoverensstemmelser med staten og 
de omboende danskere begyndte tyskerne 
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at udvandre allerede i 1765. Frederikshåb 
blev reduceret fra 20 gårde til 6 helgårde, 
8 halvgårde og 4 husmandsbrug, og man 
havde nu mere held med at lokke danske 
kolonister til stedet. Men landsbystrukturen 
var grundlæggende upraktisk og i 1798 
skred man til udskiftning og udflytning af 
Frederikshåb, der på dette tidspunkt bestod 
af 6 gårde og 4 huse. 

Det nuværende Frederikshåb afspejler 
således kun de sørgelige rester af kolonien, 
bestående af en bygade med enkelte gårde 
og huse på hver side. Gennem 1800-tallet 
anlagdes en kro, smedje og forskole (1921). 
Missionshuset, opført 1889, ligger i den 
østlige udkant af den gamle koloni. Huset 
har spidsbuede vinduer og er istandsat 
1947. Det står meget velbevaret i den 
oprindelige arkitektur, dog nu hvidkalket. 
Der er endnu en købmand med benzintank. 
Skovfogedboligen ligger lidt tilbagetrukket 
fra vejen, den blev opført i ”kålhaven” 
omkring 1900. 

Missionhus

Gård

Tidligere købmandsbutik

Gård
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203. Randbøldal

Randbøldal er et bysamfund udviklet om-
kring Engelsholm Papirmølle, der ligger i den 
dybt nedskårne Vejle Ådal med skovklædte 
skrænter. Navnet Randbøldal kendes først fra 
en tinglysning omkring 1872. 

Engelsholm Papirmølle (fabrikken) blev 
drevet af vandkraften fra Vejle Å og er en 
af landets første industrimøller. Den blev 
grundlagt i 1732 lige nord for landsbyen 
Daldover af storkøbmand Gerhard de 
Lichtenberg, der ejede Engelsholm. Efter en 

Den tidligere fabrikantbolig ”Det Hvide Palæ”
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brand i 1846 omdannedes den til klæde-
fabrik. I 1872 blev fabrik og avlsgård solgt til 
grosserer L. J. Grøn, København, der nedrev 
den gamle fabrik og opførte en ny året ef-
ter. Han fik navnet Randbøldals Fabrikker 
tinglyst. I 1891 oprettedes Det Grønske 
Fideikommis. Fabrikken blev i 1925 til bom-
uldsvæveri. Efter fabrikkens lukning ca. 1960 
forfaldt bygningerne og de fleste blev revet 
ned i 1984 bortset fra en pakhuslænge fra 
1873 og et turbinehus. Pakhuslængen er 
renoveret og huser Randbøldal Museum 
(under VejleMuseerne), og på pladsen er 
indrettet et vandeksperimentarium. 

Fabriksherrens bolig (Dalekildevej 2) er 
opført 1842 som en hovedbygning i to 
etager med to lave sidelænger. Den var 
tidligere fredet, men er siden affredet på 
grund af omfattende svampeangreb. Gamle 
arbejderhuse i bindingsværk ligger oppe ad 
bakken mod nord i Rodal. De er opført til 
bolig for de udenlandske papirssvende, som 
fabrikken beskæftigede indtil 1846. Husene 
en del moderniseret. På vejen ligger også en 
gammel kolonialforretning. 

I byen findes desuden Randbøldal Kro fra 
slutningen af 1800-tallet, opført i en etage 
over en høj kampestenssokkel. Randbøldal 
forsamlingshus, opført 1899. I 1904 overtog 

Kroen

Bindeballevej 10 Tidligere bageri

Ahornvej 1
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kroen huset, der bruges som krosal. I den 
vestlige udkant ligger missionshuset opført 
1884. Dalekilde Andelsmejeri (Dalekildevej 
13) blev opfort 1890 og nedlagt 1928, 
hvor et nyt mejeri opførtes i Randbøl. 
Bygningen opført i flere etaper. I 1906-
07 forlængedes mejeriet mod øst ved 
tilbygning af en bestyrerbolig. Bygningen 
er typisk for de allerførste mejerier. Den er 
uforandret uden overmaling og har stadig 
bevaret tagudhænget over den tidligere 
afleveringsrampe til mælkejunger. Hvidt 
vinkelhus med kælder til ostefremstilling 
tilbygget i 1912. Et ostelager, opført 1920, er 
bygget ind i skrænten modsat perronen. 

Dalekilde Vandmølle blev grundlagt af Laust 
Sørensen i 1888. Han var også drivkraften 
bag oprettelsen af Dalekilde Andelsmejeri 
og stillede en grund gratis til rådighed, 
der lå ved siden af vognfabrikken. Dennes 
maskineri blev drevet af et overfaldshjul, 
som sad på bygningens sydlige gavl. Vandet 
kom fra en grøft med udspring i Vester 
Daldover og løb ind i en mølledam vest 
for Bindeballevej. Herfra førtes vandet i 
en muret kanal (tunnel) under vejen, ud i 
en trærende og hen over overfaldshjulet. 
Omkring 1897 ændret til en tømrer-  og 
snedkerforretning. I 1913 opførtes en 

beboelse på den anden side af vejen. Over-
faldshjulet blev fjernet, og maskineriet blev 
drevet af en dieselmotor, der 1922 afløstes 
af en 5 hk turbine, som fungerede indtil 
1945. Virksomheden lukkede omkring 1970 
af den daværende ejer, snedkermester 
Bruhn. Det er en typisk bygning fra den 
tidlige industri. Indvendig er de gamle træk 
bevaret med en afretterhøvl fra Egtved Mas-
kinfabrik og en gammel båndsav. 

Marshalls Klædefabrik (Rodalsvej) var op-
rindelig en vandmølle, som i 1920 blev 
overtaget af Det Grønske fideikommis, der 
indtil ca. 1960 havde en produktion af ulfing 
(oprivning af gamle klude). I en tilbygning 
er installeret turbine, som stadig fremstiller 
kraft. Uden for bygningen er der opstemning 
og renserist for vandet løber ind i turbinen. 
Risten afslutter det kanalsystem, der bygge-
des omkring 1920 for bedre at udnytte åens 
vandkraft, som her har et kraftigt fald. Et 
hvidt turbinehus står ved siden af åen. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart overfor 
ændringer i arkitektur, bystruktur, veje og 
omgivelser.

Opstemning og kanaler er sårbare overfor 
terræn- og vandstandsændringer samt 
forfald og tilgroning. 

Tidligere købmandsforretning 
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Fabriksherrens bolig med fabriksdammen i forgrunden 
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204. Enggårdens 
Fiskeri 

Enggårdens Fiskeri er et mindre dambrug 
anlagt i begyndelsen af 1900-tallet ved 
opstemning af bindeballe Bæk øst for 
Bindeballe Købmandsgård. Det er et 
eksempel på et af de tidligste traditionelle 
kamformede dambrug. På målebordsbladet 
fra 1908 ser man muligvis et tidligere 
eksperiment med andre damformer 
lidt nedstrøms, men tilløbet med to 
parallelkanaler kan også tolkes som et lille 
engvandingsanlæg. Dambruget bestod 
af seks små jorddamme, der blev anlagt 
som nicheproduktion til gården Enggård. 
Der er ikke opført bygninger specielt til 
dambruget. Dambruget blev i 1930´erne 
udvidet med yderligere seks damme, men 
de er siden nedlagt igen. Stemmeværket 
er bevaret og søen er beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens §3.  

Sårbarhed: Dambruget er sårbart over 
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205. Bindeballe Station 
og Købmandsgård

Et eksempel på en ganske lille ”stationsby” 
med købmandshandel og få huse, som 
voksede ved Bindeballe Station på Vejle 
Vandel banen (1897 1957). Bindeballe 
Station kom til at ligge et stykke fra 
Bindeballe landsby, men der voksede aldrig 
en by op omkring den. Stationsbygningen 
har siden 1995 været indrettet som udstilling 
for Vejle-Vandel-Grindstedbanen (1897/1914 
1957). På baneterrænet er opstillet gamle 
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togvogne ved siden af en rasteplads.
Stationen hører under VejleMuseerne. 
Bindeballe Købmandsgård ligger overfor 
stationen. Opført 1897 både som købmands-
handel og gæstgiveri. Overtaget 1916 af 
Bindeballe brugsforening (oprettet ca. 
1900). Brugsen solgtes 1973 til Bindeballe 
gl. Købmandsgård, der fungerer som butik 
og levende museum. Jernbanetraceet er 
bevaret som cykelsti helt fra Vejle. 

Sårbarhed: Station og Købmandshandel er 
sårbare over for ændringer af omgivelser 
og arkitektur, der vil ødelægge historien om 
en landstation og købmandshandel som 
hinandens eksistensbetingelser. 

KøbmandsgårdenStationen med motorvogn
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207. Hededambruget 

Dambrug anlagt i første årti i 1900 tallet, 
der rummer en kombination af forskellige 
damtyper med tilhørende put-and-take 
fiskeri med en karakteristisk landskabelig 
placering for et kildevælds dambrug. De 
tre første damme blev anlagt i starten 
af 1900 tallet og er i 1985 ændret til 
lystfiskersøer. I 1940´erne blev anlagt 
omkring 18 jorddamme og i 1978 blev 
8 af dem nedlagt og i stedet anlagt 16 
cirkelrunde betondamme. Klække- og 
kummehus er opført ca. 1965. Dambruget 
tilføres vand fra kildevæld i Skøttemosen. På 
nær opfodring af fisk til lystfiskersøerne er 
dambrugsproduktionen nedlagt. Dambruget 
ligger i fredet område og i habitatområde. 

Sårbarhed: Dambruget er sårbart over 
for ændringer i damstruktur, kanaler, 
stemmeværk, arkitektur og omgivelser samt 
terræn- og vandstandsændringer. 



169



170

208. Nybjerg Mølle 

Nybjerg Mølle er en fredet, velbevaret 
vandmølle i Egtved Ådal, en sidedal til 
Vejle Ådal. Vandmøllen er kendt siden 
1610 og var oprindelig en kornmølle. 
Stuehuset er fra 1838 og det anselige 
rødkalkede møllehus med stråtag er 
opført 1850. Efter Nationalmuseets 
gennemgribende restaurering af mølleriet 
i 1958 blev det indstillet i 1980. Møllen har 
to underfaldshjul. I 1990 gennemførtes et 
naturgenopretningsprojekt med anlæggelse 
af nyt fiskestryg og genetablering af 
møllesoen, men kanalerne er sløjfet. 

Sårbarhed: Møllemiljøet er sårbart over for 
ændringer af arkitektur og omgivelser. 
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209. Dambrugsmiljø – 
Refsgårde Fiskeri, Ege 
Tved og Turbine Sø

Dambrugsmiljø langs Egtved Å, en sidegren 
til Vejle Å, der illustrer udviklingen i 
erhvervet fra 1930´erne og frem til nutiden. 
Mod syd lå det nu nedlagte Nybjerg Mølle 
dambrug. Herefter kommer Turbinesøen, 
der var en lille opstemning på Egtved Å, 
som leverede strøm til de lokale via en 
turbine. Opstemningen er fjernet. Lige nord 
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for ligger Ege Tved dambrug, der er et stort 
velbevaret dambrug fra 1950´erne med 18 
jorddamme, senere udvidet med 8 damme. 
Derefter følger Refsgård Dambrug, som 
oprindelig bestod af en stribe jorddamme, 
men omkring 1980 omlagdes anlægget, 
der består af 48 cirkelrunde betondamme, 
foruden fem jordamme, klækkehus og 
kummehus. Dambrugsstrækningen afrundes 
af Refsgård Fiskeri I, det tidligere Refsgård 
Damkultur. Det fødes af en lille bæk til 
Egtved Å og består af to afdelinger med hver 
8-10 jorddamme, klækkehus, kummehus 
samt beboelse. En tredje afdeling af 
jorddamme er i 1990´erne omdannet til to 
små put-and-take søer. 

Sårbarhed: Dambrugsstrækningen er sårbar 
over for ændringer i damstruktur, kanaler, 
stemmeværk, arkitektur og omgivelser samt 
terræn- og vandstandsændringer. 
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210. Oltidsmiljø ved 
Egtved Holt 

Omkring Egtved Holt på plateauet på 
sydsiden af Egtved Å findes en koncentration 
bestående af 1 fredet og 45 overpløjede 
gravhøje fra både stenalder, bronzealder og 
jernalder. Den fredede høj ligger lige nord 
for den rekonstruerede Egtved Storhøj, 
hvor man 1921 udgravede Egtved pigen. 
Det var en ung kvinde på 16-18 år gravlagt i 
en egekiste med en usædvanlig velbevaret 
dragt, der giver et sjældent, komplet billede 
af bronzealderkvindens dragt. 

Øverst på skrænten ned til ådalen findes 
desuden en stor jernalderboplads. Den 
nordlige del af miljøet samt omgivelserne til 
Egtved Storhøj er fredet. 
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211. Gravhøje ved 
Vork Søndergårde 

I området mellem Vork Søndergårde og 
Refsgårde findes en koncentration af 
2 fredede og 22 overpløjede gravhøje. 
Højgruppen løber i nordøstlig sydvestlig 
retning og er sammenfaldende med 
hærvejssporet mellem Ravning og Egtved. 
Højene er særlig tætliggende omkring de to 
fredede gravhøje kaldet Mangehøje (80 m). 

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser 
er sårbare over for terrænændringer, 
dybdepløjning og slørende beplantning. 
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212. Tørskind
Tørskind ligger i et naturskønt og stærkt 
kuperet dødisområde, med Sletskov Banke 
(63 m) som højeste punkt. Mod vest, syd 
og øst omgives ejerlavet af Vejle Å, der 
snor sig rundt om den aflange, eroderede 
moræneknude, Runkenbjerg (57 m). 

Tørskind er en enklave under Bredsten sogn. 
Bebyggelsen kendes fra 1524 (Tyskynd). 
Navnet kan betyde et jordstykke hvorfra 
der svares to skind (i skat). De to skind 
kunne passende komme fra de to gårde, 
der nævnes i 1688 med et samlet hartkorn 
på 13,54 tønder. Ved udskiftningen (for 
1805) bestod bebyggelsen imidlertid af fire 
gårde langs vejen nord for Tørskind Sø, to 
af gårdene ligger så tæt, at det tyder på 
en dobbeltgård. De tre af gårdene er siden 
flyttet ud af landsbyen, mens Søballegård, 
der i dag er naturskole, endnu ligger 
på den gamle plads. Ejerlavet var langt 
op i 1800-tallet præget af hedebakker 
og overdrev, med enge langs Vejle Å 
og små mosehuller i dødislandskabets 
afløbsløse lavninger. På Runkenbjerg og 
ved Lokkesbjerg (44 m) findes endnu 
rester af egekrat. Omkring 1900 begyndte 
tilplantningen af bakker og skrænter, iser 
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ved Grædebjerg og omkring gården Engvang, 
som en kort overgang i slutningen af 1800 
tallet virkede som højskole. Vejstrukturen, 
der snor sig rundt i ejerlavet, er særdeles 
velbevaret. Diger og hegn har aldrig 
domineret i dette landskab; de fleste rester 
findes i den nordøstlige del. 

Den sydvestlige del omkring Runkenbjerg 
er kulturarvsareal, hvor der er flere 
stenalderbopladser. I den nordøstligste del 
af ejerlavet er udpeget et kulturarvsareal 
omkring resterne af det fredede Kolborg 
voldsted. Skrænterne mod vest ned til Vejle 
Å er habitatområde. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
veje, hegn, diger og omgivelser. 

Vejle ådal set fra Runkenbjerg

KlingebækgårdSøballegård set fra Tørskind Bro

Udsigt mod Runkenbjerg
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213. Dambruget 
Gammel Potkær 
Fiskeri 

Mindre nedalgt dambrug anlagt på engparcel 
i 1930 til produktion af yngel. Eksempel 
på nicheproduktion i et marginalområde. 
Dambruget ligger ved Bindeballe bæk, der er 
en lille nedskåren forgrening på Vejle Å.

Området er naturgenoprettet, men 
bygnionger er bevaret. Til dambruget hører 
et skur fra 1932, klækkeri fra 1958 (som er 
forfaldent) og en ældre beboelse bygget i 
1950´erne. 

Sårbarhed: Dambruget er sårbart over for 
ændringer i arkitektur og omgivelser samt 
terræn- og vandstandsændringer. 
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Redskabsskur

FritidshusKlækkehus

RedskabsskurInteriør af redskabsskur
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214. Lihmskov 

Lihmskov er en lille skovlandsby i den sydlige 
udkant af Nørup sogn. Terrænet er uroligt, 
præget af randmoræne og dødis, men jæv-
nes ud mod nord på grænsen til Store Lihme. 
Mod vest og syd falder terrænet drastisk 
ned mod Vejle Å. Skrænterne danner en 
hestesko, der tidligere var nøgne hedebakker 
og overdrev med lidt krat, men meget er 
tilplantet og tilgroet i 1900 tallet. 

Lihmskov er en senmiddelalderlig rydnings-
landsby, nævnt første gang ca. 1450. Navnet 
Lim betyder kalk og hænger antagelig 
sammen med en lokal forekomst af frådsten 
- kildekalk - for foden af skovskrænterne 
mod Vejle Å. I 1688 bestod den af fire gårde 
med et samlet hartkorn på godt 27 tønder 
og et dyrket areal på knap 190 tønder land 
(28 %), hvoraf ca. halvdelen var græsmark 
(14 % hvilende agerjord). Kun en fjerdedel 
af hele ejerlavet var således regelmæssigt 
under plov. Skatten blev ikke betalt i korn, 
men i husdyr, smør eller andre alternative 
ressourcer. 

Landsbyen er løst opbygget. Før udskift-
ningen 1795 var den koncentreret på 
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vestsiden af søen centralt i ejerlavet bestå-
ende af to dobbeltgårde og to huse og en 
gård. Tre gårde flyttede ud på markerne, 
bl.a. Lindskovgård og Korshøjgård. Flere 
lodder blev siden frastykket og bebyggelsen 
spredte sig efterhånden i terrænet gennem 
1800-tallet. Den nuværende Vestergårdsvej 
bibeholdte dog sin karakter af bygade med 
huse en nye gårde. Her anlagdes i midten 
af 1800-tallet en skole (Vestergårdsvej 9) i 
et hvidkalket grundmuret hus, hvor der var 
lærerbolig i den ene ende og klasselokale 
i den anden. Da centralskolen i 1964 blev 
bygget i Ny Nørup, overtog læreren den lille 
skole som privatbolig. 

Den overordnede vejstruktur er velbevaret, 
og der er markante ejerlavsdiger med leven-
de hegn mod St. Lihme i nord og Søgård i øst. 

I den nordøstlige del af ejerlavet opstod 
et lille andelsmiljø med brugsforening og 
mejeri. Brugsforeningen (Lihmskovvej 32) 
er opført 1911, nedlagt 1976 og overgået til 
privatbeboelse. Andelsmejeriet St. Lihme 
Mejeri (Lihmskovvej 29) blev oprettet 
1889, delt 1909 ved oprettelsen af Nørup 
Andelsmejeri, opført bestyrerbolig 1913, 
ombygget 1918 (arkitekter Paasch & Larsen, 
Horsens). Det var privatmejeri fra 1971 og 
atter slået sammen med Nørup Mejeri. 

Tidligere skoleAndelsmiljøet med det tidligere mejeri til venstre og 
den tidligere brugsforening til højre

Vestergårdsvej 5 Andelsmiljøet med den tidligere brugsforening til 
vesntre
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I den modsatte ende for foden af skrænterne 
til Vejle Å anlagdes Lihmskov Station i 1897 
på Vejle Vandelbanen. Stationen ligger 
helt alene med sit udhus og pakhus af 
træ ude ved grusvejen i ådalen. Nedlagt 
1957 og overgået til privatbeboelse, noget 
ombygget. Jernbanetraceet anvendes i dag 
til en populær cykelsti langs Vejle Å. En bid 
af ejerlavet mod sydøst er kulturarvsareal 
omkring Kolborg Voldsted. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
veje, hegn, diger og omgivelser. 

Pakhuset ved Lihmskov Station, indrettet til bed & breakfast.

Lihmskov Station
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215. Ravning Fiskeri 

Mindre dambrug anlagt 1904/1906 til 
produktion af æg. Det er et eksempel på et 
af amtets ældre vælddambrug. Dambruget 
ligger lige nord for Vejle Å klemt ind mellem 
skrænterne ved Ravning og Engelsholm 
Sønderskov. Dambruget får tilført vand fra 
kildevæld og en vandboring. Det består af 15 
mindre jorddamme. Spor af damme nedlagt 
sidst i 1950´erne kan stadig erkendes. Ved 
bruget ligger det oprindelige klækkehus fra 
1905, som ikke benyttes længere. 

Sårbarhed: Dambruget er sårbart over 
for ændringer i damstruktur, kanaler, 
stemmeværk, arkitektur og omgivelser samt 
terræn- og vandstandsændringer. 
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216. Landsbyen 
Ravning

Ravning er en centralt placeret 
agerorienteret vejlandsby med 
tæt toftestruktur beliggende på 
moræneplateauet med et ressourcerigt 
ejerlav bestående af skove og enge ned til 
den brede Vejle Ådal. Landsbyen kendes først 
fra 1366 i de skriftlige kilder, men fundet af 
Ravningbroen, gennemløbet af Hærvejen, 
navneendelsen -inge, voldstedet Trolborg 

Ravningvej 45
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Ring samt gravhøjene øst for landsbyen 
tyder på lang bebyggelseskontinuitet og (for)
historisk betydning. 

I 1688 havde Ravning 12 gårde, der lå som 
perler på en snor langs bygaden. Jorderne 
blev stjerneudskiftet i 1785 og gårdene blev 
ikke udflyttet. Udskiftningsformen kan endnu 
aflæses tydeligt i de mange bevarede diger 
med levende hegn, og vejstrukturen er i sin 
grundform uforandret. I Ravning Skov mod 
syd er der endvidere bevaret fægyder i form 
af veje omgivet af diger og levende hegn. 
I ådalen markeres de aflange engparceller 
stadig af tætliggende grøfter, der viser 
udskiftningens ejendomsstruktur. 

I dag ligger der 14 gårde langs vejen. 
Bygningerne er gennemgående opført af 
røde mursten, granitkvadre fra midten af 
1800 tallet og begyndelsen af 1900-tallet 
og har fælles karakteristiske arkitekturtræk. 
Fx et vinduesparti i gavlene med to eller tre 
rundbuede vinduer i en fælles blænding, og 
smalle trekantkviste over indkørselsportene. 
Imellem gårdene ligger huse, der har 
rummet smedje, skole (opført 1911) og 
brugsforening (opført 1906), som overgik til 
købmand i 1968 og senere nedlagt. Desuden 
det tidligere vandværk, anlagt 1908. 

Lihmskovvej 1 Ravningvej 63

Ravningvej 42 Ravningvej 61
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På marken øst for Ravning findes en kon-
centration af gravhøje bestående af en 
fredet gravhøj og elleve overpløjede, marke-
rede gravhøje, som peger på bebyggelses-
kontinuitet i Ravning tilbage til jernalder. I 
Ravning skov ligger endvidere den fredede 
gravhøj Molbohøj. Ravnings strategiske 
betydning understreges af Troldborg Ring, 
der er et fredet voldanlæg med kredsvold og 
borgplads fra ældre jernalder. Voldanlægget 
ligger i Engelsholm Sønderskov tilbagetrukket 
fra Ravning Enge. Herfra kunne der holdes 
opsyn med færdslen over Vejle Å. Det 
har været et vigtigt overgangssted ellers 
havde man næppe skredet til opførelse af 
Ravningbroen, der var en 700 meter lang bro 
af svært egetømmer opført omkring år 980, 
formentlig planlagt af Harald Blåtand. Broen 
er fredet, og der er udlagt en jordvold på 
tværs af ådalen til bevaring af træet. Broen 
ligger i naturlig forlængelse af et gammelt 
hærvejsspor fra Jelling via Ravning og videre 
sydpå gennem Egtved. Selve vejforløbet er 
først blevet fastlåst i nyere tid. Flere hulvejs-
spor i ådalsskrænterne på begge sider vidner 
om en historisk færdselskorridor med ådalen 
som flaskehals. 

Ved Ravningbroen ligger også Ravning 
Station, som anlagt på Vejle-Vandel-

Grindsted banen 1897/1914- 1957. 
Stationen blev ikke bydannende. 

Den tidligere stationsbygning i røde 
mursten er 1995 indrettet til udstilling 
om Ravningbroen. Pakhuset og det karak-
teristiske halvtagsudhus oprindeligt med 
das er bevaret. Jernbanetraceet fungerer 
nu som cykelsti, der strækker sig fra Vejle til 
Bindeballe. 

Ejerlavet som helhed er mættet af spor, 
der giver kulturhistorisk fortælleværdi fra 
oldtid til nutid, og må betragtes som et af 
amtets mest fascinerende kulturmiljøer 
med national betydning. Udpegningen er 
reduceret i den nordligste del af ejerlavet 
pga. anlæggelsen af en motortrafikvej 
mellem Bredsten og Vandel. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
veje, diger, hegn, grøfter, fægyder og 
omgivelser. Gravhøje og omgivelser 
er sårbare over for terrænændringer, 
dybdepløjning og slørende beplantning. 

Hulvejene er desuden sårbare over for 
maskinel skovdrift. 

Ravningvej 57

Ravningvej 64 gl. smedie
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Ravning Station

Rekonstruktion af Ravningbroen

Ravning Station i den iøvrigt ubebyggede ådal
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217. Friluftsmiljøet 
Vingsted 
Kursuscenter

Vingsted Kursuscenter ejes af DGI og ligger 
naturskønt, hvor Bredsten-Ødstedvejen 
krydser Vejle Ådal, der her er ganske smal 
og flankeres af stejle skovklædte skrænter. 
Lige nord for ligger Vingsted Mølle og 
her anlagdes en station i 1897 på Vejle-
Vandelbanen, der videreførtes til Grindsted 
1914. Banen lukkede i 1957 og banetracéet 
er siden omdannet til cykelsti. Den korte 
togafstand til Vejle betød, at stedet fik 
betydning som Vejleborgernes udflugtsmål. 
Det første idrætsarrangement blev afholdt 
i 1900. I 1930´erne kom der stadion 
og vandrehjem til, derefter friluftsbad 
og siden skydebane. Det blev indviet i 
1974 som landsdelscenter for De danske 
Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger. I 
1990´erne bygget ny hovedbygning, og der 
tilbydes i dag et væld af idrætsfaciliteter 
både udendørs og indendørs. Miljøet er 
et eksempel på idrætskulturens udvikling 
gennem 1900-tallet. 
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Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, idrætsanlæg, park, 
veje og omgivelser. 

Vingsted Mølle 

Vingsted Station Kursuscenteret

Sportsfiskernes Hus Gangbro 
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218. Vingsted 
Oldtidsmiljø 

I området omkring Vingsted Sø findes en 
koncentration af ældre stenalderbopladser. 
I søen ligger et krigsbytteoffer fra ældre 
jernalder, der ikke er udgravet. Området er 
kulturarvsareal. 

Arealet indgår i Vingsted Historiske Værksted 
oprettet 1976. Det er et praktisk arbejdende 
undervisnings- og kulturaktivitetssted, hvor 
man ved egen erfaring kan opleve forskellige 
natur- og kulturhistoriske sammenhænge. 
Der er rekonstrueret jernaldergårde fra 
Hodde, Overbygård, Stepping Mølle og 
Vorbasse og genskabt en miniature af 
landbrugssystemet med agre, enge, overdrev 
og skov. 

Sårbarhed: Stenalderbopladserne er 
sårbare over for terrænændringer og 
dybdepløjning. Vingsted Sø er sårbar over for 
jordarbejder i nærheden af søbredden, samt 
vandstandsændringer. 
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219. Haraldskær 
fabriksmiljø

Haraldskær Fabrik er opstået som tidlig 
mølleindustri ved Haraldskær Møllested. I 
1757 blev fabrikken flyttet til sin nuværende 
placering og fabrikationen kom særligt til at 
omfatte kobbervarer, leer og søm. Den blev 
overtaget i 1872 af Vejle Træmassefabrikker, 
ombygget 1873 til nuværende bygninger, der 
ligger hen over den stensatte Vejle Å. I 1889 
blev fabrikken overtaget af A/S De forenede 
Papirfabrikker, i 1922 ændret til kraftstation. 
Der er et velbevaret turbinerum med smuk 
jerntrappe. Turbinen var i drift indtil 1997, 
hvor opstemningen blev opkøbt og fjernet af 
Vejle Amt. 

Hovedbygningen til fabriksherreboligen er 
opført 1857 øst for fabrikken. Den fungerede 
en overgang som rekreationshjem. Den 
tidligere skole og degnebolig ligger over for 
fabrikken og bygget i samme stil som denne 
i røde mursten. En lille fabriksby voksede op 
omkring virksomheden og den nu nedlagte 
jernbanestation (Vejle Vandel Grindsted 
banen 1897/1914-1957). Stationen er 
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overgået til privatbeboelse og er noget 
ombygget. Banetraceet er siden omdannet 
til cykelsti. 

På Fabriksvej ligger otte arbejderboliger, 
mindre rødstenshuse opført 1910-20. 
Brugsforeningen blev oprettet omkring 1900 
og nedlagt i 1964. Bygningen senere købt 
af Vejle Muslingeindustri til administration, 
lukket i 1995. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer af arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
veje, kanal, bro og omgivelser. Cykelstien på det tidligere banetrace

Fabrikken Fabrikken 
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220. Haraldskær 
Hovedgård

Haraldskær hovedgård ligger midt i 
Vejle Ådal på et svagt kendeligt firsidet 
voldsted. Ejerlavet strækker sig op på 
morænejorderne på begge sider af ådalen 
med åbne agermarker i det storbakkede 
terræn og skrænter dækket af Haraldskær 
Skov, Ballegab Skov og Helligkilde Skov. 
Østligst i ejerlavet ligger Skibet Kirke og lidt 
vest for hovedgården ligger Kvak Mølle. Hele 
den sydlige del af ejerlavet omkranses af 
markante diger, mens grænsen mod nord 
tegnes af en afveksling mellem grøfter og 
levende hegn. 

Haraldskær er kendt siden 1432. I 1751 købt 
af storkøbmand Gerhard de Lichtenberg, 
Horsens. I 1754 overtaget af hans sviger-søn 
og videresolgt af samme i 1767. ’

Bøndergodset solgt fra 1788, 1806 og 1852-
53. Hovedgården blev købt 1916 af fabrikant 
C.M. Hess, Vejle. Hovedbygningen bruges nu 
som hotel og komferencecenter. Ladegården 
ejes af Vejle Kommune. 
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Hovedbygningen består af et trefløjet 
hvidkalket anlæg. Hovedfløjen er opført 
1590 som et anseligt, fritliggende 
stenhus i to stokværk over en hvælvet 
kælder og firkantet trappetårn på gård-
siden. På havesiden, over tre fag, en høj 
trekantfronton med stor urskive og årstallet 
1763, da fløjen ombyggedes, og gavlene 
ændredes til at være halvt afvalmede. 
Samtidig opførtes den nordre sidefløj i 
grundmur, som i 1917 ved en gennem-
gribende ombygning førtes op i to etager. 
Den østre sidefløj er fra begyndelsen af 1700 
tallet er i en etage og bindingsværk. Større 
restaurering 1852-53. Nyt byggeri af længer 
vinkelret og parallelt med hovedfløjen. 

Ladegården brændte 1748 og blev genopført 
i grundmur. Den ligger på engen ca. 300 
m vest for hovedbygningen centreret over 
for hovedfløjen. Ladegårdens nuværende 
bygninger står rødkalkede med trempel og er 
fra 1937. 

Haraldskær Møllested er nedlagt. 
Privilegium fra 1741 til anlæggelse af 
vandmølle. I 1750 bestod virksomheden af 
en kobberfabrik, en høle- og knivefabrik/
smedje, sømsmedje, stampe- og lermølle til 
uldtøj og lerstampning, teglværk og garveri. 
Den var antagelig placeret lige syd for 

Haraldskær hovedbygning. Møllen blev købt 
af Gerhard de Lichtenberg i 1751 sammen 
med Haraldskær. Flyttet og senere nedlagt 
i forbindelse med oprettelse af Haraldskær 
Fabrik (se nr. 219). 

Kvak Mølle var i 1600 tallet en kornvand-
mølle. I 1914 installeret turbine og elværk 
til hovedgårdens forsyning, i 1927 en diesel-
motor, som var i drift indtil omkring 1940. 
Den anseelige møllebygning er nedrevet 
og ligger som en ”ruin”. Ved vejen over 
afløbet af Kvak Mølledam findes en gammel 
stenkiste. 

Ved Bredstenvejen ligger en tidligere 
forvalterbolig til Haraldskær opført ca. 1850 
i grundmur og med stråtag, rødmalet. Lige 
bag bygningen løber en cykelsti på den 
nedlagte jernbanestrækning mellem Vejle og 
Vandel (1897-1957). 

Skibet Kirke er hvidkalket med romansk kor 
og skib af frådsten. Den er noget ombygget 
og bærer bl.a. præg af Lichtenbergs ”hånd”, 
dog uden tårn og blytækt løgkuppel

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
veje, grøfter, hegn, diger og omgivelser. 
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221. Gravhøje i 
Egtved Skov

I området fra Egtved Skov til udkanten af 
Fulgsang Skov findes en koncentration 
af ti fredede og to overpløjede gravhøje. 
Begge skove er gamle bondeskove, som 
ikke er opdyrkede, men forynget med 
nåletræskulturer og drænet. I skovene findes 
flere diger fra udskiftningstiden og rester af 
en fægyde mellem Skovhøjgård og Elkærsvig. 

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er 
sårbare over for terrænændringer, maskinel 
skovdrift eller dybdepløjning. 
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Gravhøj sb 151

Gravhøj sb 103

Fædrift
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222. Bølling Mølle og 
Møllegård 

Et af de få miljøer på egnen, hvor vindmølle 
og tilhørende møllegård endnu eksisterer, 
selvom der i slutningen af 1800-tallet har 
været utallige af typen. 

Vindmøllen er en såkaldt kælderhollænder. 
Den stod oprindelig ved Vork, og fungerede 
som hjælpemølle til Eriksholm Vandmølle. I 
1860 flyttet til Bølling på en lokal bakketop 
(60 m) med møllegården for foden. Indtil 
1945 blev møllen drevet ved hjælp af vinger, 
derefter med en Bukh dieselmotor. I 1966 
indrettet til beboelse. Møllens fundament 
og kælder i kampesten. Mølleskroget er 
ottekantet og beklædt med pap. Hathjul og 
krondrev eksisterer. Møllegårdens ene længe 
er fra begyndelsen af 1800-tallet. Stuehuset 
er bygget i slutningen af 1800-tallet med 
trempel. 

Sårbarhed: Møllemiljøet er sårbar over for 
ændringer af arkitektur, mølleanlæg og 
omgivelser. 
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223. Christiansdal 
proprietærgård

Christiansdal ligger i den østlige udkant af 
Rugsted landsby. Gården (matr. 4) lå oprindelig 
i landsbyen, der i 1688 bestod af ni gårde og 
to huse. Efter den meget tidlige udskiftning 
i 1763 flyttede gården i begyndelsen af 
1800-tallet ud til en mere central placering 
på hovedlodden. Ved tilkøb voksede gården 
efterhånden til en anseelig proprietærgård, 
der 1926 var skyldsat til 12,9 tønder hartkorn. 
Hovedlodden omgives hele vejen rundt 
af markante diger og grøfter med levende 
hegn. Gårdanlægget består af hvidkalket 
trelænget avlsgård på granitsokkel med røde 
murede bånd i tremplen. Der er indkørsel til 
gårdpladsen gennem en rundbuet vognport, 
samme længe har stræbepiller på ydermuren. 
Hovedbygningen er en lille hvid toetages 
bygning fra begynd-elsen af 1900-tallet sat i 
vinkel på den østre længe. En allé går gennem 
jorderne mod syd til gården Marielyst. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over 
for ændringer i arkitektur, veje, diger, hegn, 
grøfter og omgivelser. 
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224. Ågård 

Ågård kendes siden 1524. I 1688 var det en 
mellemstor landsby med 15 gårde og 4 huse 
beliggende langs bygaden på hver side af Vester 
Nebel Å. Landsbyen blev blokudskiftet i 1774-
75 hvorefter ganske mange gårde flyttede ud 
på deres lodder. Syd for åen, bag kroen (kgl. 
privilegeret 1777), opstod i slutningen af 1800 
tallet et grundtvigiansk fri- og højskolemiljø. 
Nord for åen omkring rytterskolen udfyldtes 
hullerne fra de udflyttede gårde efterhånden af 
andelstidens bymæssige funktioner. 

Frimenighedskirke og præstebolig
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Andelsmejeriet blev opført 1889 udvidet med 
osteri i 1914. Siden hen byggedes bestyrerbolig 
og ostelager i 1950 inden sammenlægning 
med Gravens Andelsmejeri i 1964. I 1965 
blev bestyrerboligen solgt til privatbolig og 
mejeriet til direktør Johs. Hansen, Kolding. 
Mejeriet omdannedes til plastfabrik i 1976. 
Brugsforeningen blev oprettet 1893 som en 
filial af Vester Nebel Brugsforening, adskilt 
1919. Egen bygning blev opført 1894 med 
udvidelser og ombygninger 1943 og 1964. 
I 1980 overgået til DagliBrugs. Den tidligere 
rytterskole, over for DagliBrugsen, anvendes 
til børnehave. Over for lægeboligen anlagdes 
Ågård Mølle i 1909 som Damp- og vejremølle 
med privat elværk. Møllen og møllegården 
blev nedrevet i 2015 efter at bygningerne 
havde stået tomme i en årrække. Missionshus 
1883. 

Den åndelige og folkelige forening, Foster-
broderskabet stiftedes i 1867. Den startede 
med at mødes i Ågård Møllegårds sal. I 1884 
byggede foreningen i Møllegårdens Have 
Ågård Forsamlingshus som et øvelseshus, 
og A/S Fremtiden dannedes til at tage sig af 
huset. Forsamlingshuset blev udvidet i 1921 
med forbygning, og er siden moderniseret i 
flere omgange. 

Syd for åen opførtes og indviedes i 1887 en 

Forsamlingshus Klokketårn til efterskolen 

Tidligere friskole Bramdrupvej 71
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frimenighedskirke med præstebolig tegnet 
af arkitekt Sofus Marstrand. Højskolen 
blev oprettet i 1899 af pastor Brücker, og 
fik året efter en selvstændig bygning. Et 
gymnastikhus kom til i 1907 (arkitekt Andreas 
Bentsen, Vallekilde). Solgt af pastor Brücker 
til Havebrugsskole (1922-61). Friskolen 
blev oprettet i 1897 og fik egen bygning i 
1900 med tilbygning 1920. Efter friskolens 
nedlæggelse er bygningen blevet en del 
af Ågård efterskole. Bertels Hus har siden 
1897 tilhørt skolekomplekset ved siden af 
kirken og præstegården. I 1897 brugt til 
friskole, 1899 til højskole, 1907 til efterskole. 
Fri- og Ungdomsskolen (1961-74) er i dag 
Ågård Efterskole. Der er desuden andre 
tilbygninger, så det i dag udgør en kompleks 
bygningsmasse. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer af arkitektur, bystruktur, veje og 
omgivelser. 

Ågård Kro 
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Tidligere friskole 

Rytterskolen med tilbygning

Bramdrupvej set mod syd. Til højre, blodbøg i haven til Ågård Mølle og forsamlingshuset 
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225. Gravhøje 
på Øster Starup 
Søndermark 225 
Nord for Almind Å findes på tværs af 
kommunegrænsen til Kolding Kommune 
fra Ammitsbølvej til Viuf Vestermark en 
koncentration af fredede, markante gravhøje 
og mange overpløjede gravhøje. I Vejle 
Kommune ligger 2 fredede gravhøje ved 
Bavnehøjgård og i nærheden er yderligere 9 
overpløjede gravhøje. I områdets skel og veje 
findes reminiscenser fra en større befæstet 
militærlejr oprettet af Chr. V. I 1674.

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er 
sårbare for terrænændringer, dybdepløjning 
og slørende beplantning.
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226. Gravens 
stationsby

Gravens er et eksempel på en lille stationsby 
opstået på bar mark en kilometer nord 
for Ågård. Stationen anlagdes 1898 nord 
for en forgrening på Vester Nebel Å ud til 
landevejen mellem Bredsten og Kolding. 
Allerede inden var der i 1800 tallet opstået en 
lille mærkværdig bebyggelse, Gravens Huse, 
på nogle små udstykkede skovlodder lige 
syd for åen. Omkring stationen udvikledes et 
mindre bymiljø bestående af bl.a. købmand, 

Gravens Station
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kro (afholdshotel) ca. 1910 og mejeri opført 
1911 og udvidet 1921. Jernbanen lukkede 
allerede i 1930 inden bebyggelsen rigtig fik 
fodfæste. Måske var den gode vejforbindelse 
nord- og sydpå en medvirkende årsag til, 
at udviklingen fortsatte med åbning af 
fodboldstøvlefabrikken ”Lockey” i 1934. 
Et missionshus kom til så sent som i 1954. 
I 1970´erne og 80´erne er det åbne land 
mellem Ågård og Gravens blevet lukket af 
parcelhusbyggeri, der også dominerer den 
vestlige del af Gravens, hvor kvarteret deles 
af en vej på det nedlagte jernbanespor. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer af arkitektur, bystruktur, veje og 
omgivelser. 

Tidligere kro Små byhuse på Bramdrupvej 
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227. Øster Starup

Øster Starup kendes siden 1335. Det er en 
meget løst opbygget landsby med enligt 
liggende kirke og stor præstegård. I 1688 
havde landsbyen 14 gårde og 8 huse. En del 
blev udflyttet efter udskiftningen 1775. I den 
gamle ”landsbykerne” mellem Egeland og 
Ødegård opstod i 1800-tallet og 1900-tallets 
første halvdel en række landsbyhuse og 
funktioner hele vejen rundt om den næsten 
ovale bygade. Denne byggelses udvikling 
var i høj grad afledt af de mange store gårde 
bl.a. Skovgård og Egeland. I det nordvestlige 

”Sæterhytten” 
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hjørne ligger den gamle smedie og skole. 
Brugsforeningen åbnede 1879 og siden kom 
forsamlingshuset, opført 1896 af tre som 
øvelseshus af arkitekt Ferdinandt Nielsen 
(Øster Starup). I 1937 om- og tilbygning af 
lille sal. Huset er skalmuret i 1944. Atter 
moderniseret i 1969 og senere. Typisk sal 
med malede træspændbuer og en scene. 
I byen ligger også et lille sortmalet træhus 
i schweitzerstil, Sæterhytten, fra år 1900, i 
to etager med vinkelbygning, som vist nok 
fungerede som restaurant i 1950´erne. 

Kirken ligger lidt syd for Landsbyen og her 
ligger også skole og idrætshal. Skole betjener 
også Ågård-Gravens og idrætshallen er 
hjemsted for Øster Starup - Vester Nebel 
idrætsforening. Egtvedbanen løb mellem 
landsbykernen og kirken, og lidt vest for 
landsbyen er en jernbanebro over Vester 
Nebel Å bevaret. Åen løber i en smal men 
ret dyb slugt, hvilket giver en vis dramatik til 
broen. Broen er istandsat og forsynet med 
skinner fra banen. Der er også etableret et 
dæk og rækværk så den kan benyttes til fods. 

Sårbarhed: Bymiljøet er sårbart over for 
ændringer af arkitektur, bystruktur, veje og 
omgivelser. Forsamlingshuset er endvidere 
sårbart over for ændringer af interiører.

Vestermarksvej Kirken

Jernbanebro over Vester Nebel Å  Detalje fra kirken
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228. Skovløkke

Skovløkke ligger i den vestlige udkant af 
landsbyen Fredsted. Skovløkke kommer man 
til fra Toftevang i Fredsted via en inddiget 
markvej (formentlig en gammel fægyde). 
Gården er placeret central på hovedlodden, 
der omgives af diger og levende hegn. En 
næsten usynlig markvej forer videre fra 
gården til Øster Starup. Nord for Gården er 
enge og kratskov drænet og opdyrket. 

Det velbevarede firlængede gårdanlæg 
er opført i egnskarakteristisk byggestil 
med stuehus i røde mursten og udlænger 
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i kampesten. Rester af den ældre gård 
(huggehuset) er sandsynligvis opført i 1700 
tallet og ligger bag den vestre længe, hvor 
der også er en svinestald og et maskinhus. 
”Huggehuset” er under stærkt forfald, med 
murede tavl og et karakteristisk valmet 
stråtag uden gavle. Den nuværende gård 
har udlænger i kampesten omkring en 
pigstensbelagt stor ”gårdsplads”, men tydelig 
fordybning til møddingen. Der har været 
gårdmejeri i en del af den vestre længe, hvor 
gulvet er forsænket. Bag mejeriet var en åben 
hestegang til at drive smørkernen. Stuehusets 
interiør og køkken står ret uforandret fra ca. 
1900, men der er indsat termovinduer over 
det hele. Gården har fået Egtved Kommunes 
bygningsbevaringspris 1996. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over 
for ændringer i arkitektur, gårdsplads, veje, 
diger, hegn og omgivelser. 
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229. Gammel Højen 
landsby

Gammel Højen ligger i et stort ejerlav, der hele 
vejen rundt omgives af Højen Å og Møgelbæk. 
Vandløbene ligger i smalle, dybe eroderede 
dale omgivet af skovklædte skrænter. Ejerlavet 
gennemskæres mod øst af landevejen mellem 
Vejle og Kolding. Her ligger den nedlagte 
Højen Kro og nord for er der opstået en lille 
bebyggelse ved vejkrydset mellem landevejen 
og landsbyen. Gammel Højen ligger i attraktiv 
afstand til Vejle. Forstaden begynder lige øst 
og nord for ejerlavet. 
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Højen kendes fra 1329. Vejlandsbyen ligger 
centralt i ejerlavet og bestod i 1688 af 15 
gårde og 6 huse. Efter udskiftningen 1773 
-75 skete kun en begrænset udflytning af 
gårde op mod Højen Skov, hvor der desuden 
er opstået lidt spredt bebyggelse som følge 
af udparcellering. Højen Kirke ligger alene 
sammen med degneboligen i ejerlavets 
sydvestlige udkant. Den kombinerede stjerne- 
og blokudskiftningsstruktur er tydeligt 
markeret af levende hegn, veje og diger. 

Gårdene ligger langs landsbygaden, der snor 
sig mod syd. De er domineret af velbyggede 
firlængede gårdanlæg. Nogle er ændret 
ved, at en længe mangler, og/eller andre 
er nyopførte, men ikke nødvendigvis som 
del af det oprindelige firlængede anlæg. 
Det åbne land er bevaret mellem gårdene, 
og kun enkelte steder er der foregået 
husudfyldning. Ved indkørslen fra nord 
ligger: Stenogård, stor gård ca. 1900 og 
moderniseret, Bakkegård, hvidkalket ca. 
1900, Enghavegård, Torndalgård, Storgård 
fra 1881, Tømmergården, Stadegård med nye 
tilbygninger, Højengård med bygninger af 
forskellig alder (1850 1900). Desuden findes 
den gamle skole fra for 1886 og nogle få 
huse med afvalmede tage. En mindre fabrik, 
dominerer gadebilledet syd i byen, selvom 

bygningernes arkitektur er afpasset til de 
gamle gårdes. I den nordlige ende af bygade 
står det høje støvgrønne Teletårn opført ca. 
1960. Selvom tårnet er et fremmedelement 
er det i kraft af sin visuelle dominans nærmest 
blevet Gammel Højens vartegn. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
veje, diger, hegn, grøfter og omgivelser.

Teletårnet
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230. Kildevæld fiskeri

Større dambrug anlagt omkring 1900, der 
viser mange lag af dambrugshistorien samt 
en kombineret vandtilførsel via vandboring 
og opstemning ved Højen Å. Dambruget er 
anlagt i tre afdelinger med 54 jorddamme i 
alt. En afdeling af dammene fødes med vand 
fra en boring og er anlagt i terrasser. De øvrige 
damme har fået vand fra en opstemning 
i Højen Å (stemmeværket er fjernet) med 
fødekanal og bagkanal. En del af dammene er 
anlagt i gammelt grusgravsområde omkring 
1960. Af bygninger står stadig klækkeri og 
kummehus i samme bygning samt hakkehus. 
Der har hørt tre boliger til fiskeriet anlagt 
henholdsvis 1905, 1940 og 1965. Dambruget 
blev nedlagt i 1987, men damme og kanaler 
er bevaret. 

Sårbarhed: Dambruget er sårbart over 
for ændringer i damstruktur, kanaler, 
arkitektur og omgivelser samt terræn- og 
vandstandsændringer. 
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231. Vinding landsby

Vinding landsby ligger i den sydøstlige 
udkant af Vejle omgivet af industri- og 
parcelhuskvarterer udviklet de seneste 
30 år. Indhyllet heri findes resterne af den 
gamle landsby, hvor de fleste af gårdene er 
overgået til privatbeboelse og forskellige 
virksomheder. Der er flere ældre huse, 
hvoraf enkelte er i bindingsværk og huse fra 
omkring 1900. Blandt de ældre bygninger, 
f. eks. sognegården, ligger også nyere som 
missionshuset, opført 1911. En præstegård 
fra ca. 1950´erne er nedrevet og erstattet 
af en ny. Vinding Højskole blev opført 1867 
som håndværkerskole, 1940 købmandsskole, 
senere landbo- og husholdningsskole. I dag 
efterskole. Skolen er udvidet og moderniseret 
flere gange. Bygadens grundstruktur er 
bevaret. 

Sårbarhed: Landsbymiljøet er sårbart over for 
ændringer af arkitektur, bystruktur, veje og 
omgivelser. 
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Vinding Ladegård

Boeskærvej

Vinding Højskole 
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232. Andkær Skovby 

Andkær Skovby blev tidligere kaldet For-
skoven. Bebyggelsen er opstået i læ af den 
store fredskov, Strandskoven, der strækker 
sig ned til sydsiden af Vejle Fjord. Samfundet 
udviklede sig i første del af 1800-tallet efter 
udskiftningen af Andkær landsby, hvor en 
stribe kratbegroede englodder i udmarken 
blev frasolgt til landarbejdere og husmænd. 
Parcellerne blev hurtigt opdyrket og markeres 
i dag tydeligt af diger, veje og levende hegn 
med bagkant i fredskovsdiget mod Strandskov. 
Mange af husene er i bindingsværk med 
stråtag eller grundmurede fra omkring 1900, 
typisk kun med beskedne avlsbygninger. Et af 
de større brug hedder Lykkensprøve, hvilket 
meget pædagogisk vidner om småkårsfolkets 
iver efter at få foden under eget bord. Mod 
øst ved vejen til Andkær ligger et frysehus fra 
1950. Det indtager en karakteristisk placering 
imellem købmanden, hvor folk skulle handle, 
og parcellerne ved vejen, hvor frysehusets 
brugere boede. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
veje, diger, hegn og omgivelser. 
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233. Hvilsbjerggård 

Hvilsbjergård ligger i Andkær ejerlav i 
den østlige del af landsbyen, som er 
noget medtaget efter gennemskæringen 
af landevejen til Fredericia i første del 
af 1900-tallet. Gården er kendt siden 
1600-tallet. I 1767 købte gårdens daværende 
ejer Kronens rettigheder i gården. Herefter 
udviklede den sig til en større gård med 
en stor sammenhængende hovedlod nord 
for. I 1996 var den det største landbrug i 
Gauerslund sogn. 

Den nuværende hovedbygning er opført 
1842 som et trefløjet anlæg i en etage. 
Hovedfløjen med gennemgående frontespice 
og trekantsfronton samt halvt afvalmede 
gavle, er ved korte forbindelsesbygninger 
senere forbundet med to korte sidefløje. 
Fløjen mod nordøst blev i 1887 indrettet til 
mejeri og folkestue (bevaret). Fløjen mod 
sydvest rummede fire værelser til folkene, 
foruden bolig til forvalter. Avlsgården har 
længer i røde mursten fra 1873-1892. En ny 
lade opførtes i 1976. Gårdmejeri og folkestue 
er to meget karakteristiske elementer inden 
for landbrugets historie i sidste halvdel af 
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1800 tallet. De fortæller om de store gårdes 
betydning som foregangslandbrug, inden 
andelsmejerierne for alvor slog igennem. 
Indretning af folkestuer er udtryk for de større 
sociale forskelle, som opstod inden for en 
gårds eget område som følge af landbrugets 
stigende produktion og bedre økonomi. I 
slutningen af 1800 tallet var hovedlodden 
inddelt i otte marker med diger, hvilket 
afspejler en ottemarksdrift, der var typisk 
for landbruget på de bedre jorder på denne 
tid med rotation mellem korn, bælgsæd, 
rodfrugter og græs. Digerne med levende 
hegn omkring hovedlodden er tydeligt 
bevaret, mens der kun er digerester af den 
interne opdeling mod nord. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, veje, diger, hegn og 
omgivelser, herunder interiør i folkestue og 
gårdmejeri. 
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234. Landsbyen 
Sellerup

Sellerup landsby ligger mellem Andkær og 
Brejning og kendes siden 1435. Ressourcerne i 
det langstrakte ejerlav går fra frugtbart bølget 
agerland mod vest ned over de skovklædte 
skrænter til de smalle enge langs Hede Å i øst. 
Landsbyen ligger klemt sammen om bygaden, 
der danner en ring med en fortelignende 
åbning. I 1688 var der otte gårde og syv huse 
med jord. Efter stjerneudskiftningen i 1782 
skete der stort set ingen udflytning. Gårdene 
er således bevaret på deres oprindelige 
plads og landsbyen er efterfølgende stort 
set friholdt for udbygning med nyere huse. 
Der er stadig otte tre- eller firlængede gårde 
i landsbyen, flere i bindingsværk og ældre 
grundmur. Udskiftningsskel og ejerlavsskel er 
bevaret i rigt mål i form af diger med levende 
hegn. Den østjyske længdebane mellem 
Fredericia og Århus gennemskærer ejerlavets 
østlige del. Dette har på godt og ondt medført 
en isolering af engene langs Hede Å, men 
samtidig har banen virket som en barriere og 
friholdt Sellerup fra 1900-tallets byudvikling 
fra Brejning. 
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Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
veje, diger, hegn og omgivelse
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235. Fritidshuse ved 
Sellerup Strand

Tidligt fritidsmiljø ud til Vejle Fjord opført 
over en 30-årig periode fra slutningen af 
1930´erne, der har bevaret deres oprindelige 
karakter og funktion som kolonihavelignende 
fritidsbebyggelse. Miljøet består af en 
samling af 12 fritidshuse opført på to grunde 
i årene mellem 1937 og 1965. Husene er 
karakteristiske for periodens opførelse af 
fritidshuse og har bevaret den oprindelige 
karakter. Der er udarbejdet en bevarende 
lokalplan for husene. 

Sårbarhed: Fritidsmiljøet er sårbart over 
for ændringer i arkitektur (materialevalg, 
størrelse og farveholdning) og omgivelser. 
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236. De Kellerske 
Institutioner

De Kellerske Institutioner (DKI) er et helstøbt 
forsorgsmiljø, opført fra 1898 og 30 år frem, 
ud fra det der dengang var fremsynede og 
progressive tankegange om behandling af 
de åndssvage. Anlægget er arkitektonisk 
interessant og afspejler den overordnede 
tankegang om hierarkiske inddelinger og 
behandlingsmåder. 

DKI grundlagdes 1865 i København af teologen 
Johan Keller. Hans søn, Christian Keller, 
flyttede den i 1899 til landsbyen Brejning, 
som bestod af fire gårde og nogle huse. Tre 
af gårdene med jorder købtes til byggegrunde 
og værksteder for de åndssvage. Det drejer sig 
om: Brejninggård og Kathrinehøj med stuehus 
fra omkring 1900. Hvidt pakhus og længer fra 
1914. Ny fløj til højre for stuehuset, indrettet 
til bolig for dem, der arbejdede på gården 
under åndssvageforsorgen. Begge gårdene 
blev drevet som landbrug af de åndssvage. Det 
var en af Kellers idéer at samle de åndssvage, 
der kunne lære noget, og støtte dem gennem 
praktisk arbejde. Den ene af gårdens længer 
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brændte omkring 1930. Den tredje gård 
var Brejning Møllegård, der ligger helt nede 
ved fjorden, og på hvis arealer det meste af 
anstalten blev bygget. 

På jorderne med tilhørende skov ned til Vejle 
Fjord anlagdes selve anstalten. I 1895 blev 
anstalten en statskontrolleret selvejende 
institution. Bygningerne er tegnet af arkitekt, 
professor Vilhelm Klein med inspiration fra 
slotte i Loiredalen. Keller klassificerede de 
åndssvage efter deres intelligens og fordelte 
dem i tre kategorier i hvert deres bygningsanlæg, 
kendetegnet ved farverne rød, hvid og gul, 
placeret på tre terrasser: Skolehjemmet med 
boligafdelinger øverst på bakken, opført i 
røde mursten for de lettere åndssvage. En fløj 
brændte 1960. Arbejdshjemmet, også kaldet 
Mandshjemmet var en store hvid bygning med 
gennemkørselsport, som ligger i forbindelse 
med resterne af den tidligere Brejning 
Møllegård, hvor kun stuehuset står tilbage. 
Ejendommen er ombygget til ejerboliger 
og den institutionelle farveholdning er ikke 
respekteret. Et hus med teknisk afdeling, 
værksteder, vaskeri m.m. Her arbejdede 
middelsvært åndssvage. Asylhjemmet, for de 
dybest åndssvage bestod af fire gule bygninger 
anlagt omkring en åben gård samt to parallelle 
bygninger. Her var hospital med afdelinger for 
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børn, kvinder og mænd, samt centralkokken. 
I centrum ligger Professorboligen og admini-
stration, 1901, hvidkalket. Istandsat til museum 
i 1997. Udenfor står en granitsten med kort 
indskrift om anstaltens historie. 

Det var et lille samfund, der havde eget 
vaskeri, vandværk og vandtårn, egen kirke-
gård, egne funktionærboliger og gartneri. 
Et forsamlingshus fra 1932 er brændt, men 
genopført i ny skikkelse i 1970´erne. Nye 
behandlingsafdelinger er opført som moderne 
etplanshuse i gule mursten, der gemmer 
sig i landskabet. Anstalten lukkede gradvist 
efter 1970. En overgang har Røde Kors brugt 
nogle af bygningerne til at huse flygtninge. 
I slutningen af 1990´erne solgte Vejle Amt 
det kæmpemæssige bygningskompleks, som 
nu er ved at blive omdannet til attraktive 
ejerboliger og andre formål med begrænset 
respekt for det historiske miljø. Området 
rummer dog stadig en række kommunale 
institutioner for mennesker med forkellige 
handicaps. 

Sårbarhed: instititutionsmiljøet er 
sårbart overfor ændringer af arkitektur, 
bebyggelsesstruktur, park, veje og 
omgivelser. 

Professorboligen

Postens Vej

Vandtårn
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237. Gårslev

Gårslev landsby kendes siden o. 1330. 
Sognebyen var i 1688 en af egnens største 
landsbyer med 28 gårde og 9 huse. Gårdene 
lå uregelmæssigt om to parallelle øst-vest-
gående bygader forbundet af tre tværgader, 
hvoraf den ene havde karakter af forte. Denne 
hovedstruktur går tydeligt igen i dagens 
bybillede og giver en særlig rumlighed. Efter 
udskiftningen 1774 flyttede en del gårde 
ud, men mange forblev også i landsbyen og 
ligger i dag med vekslende tæthed og blander 
sig med nyere byhuse og funktioner fra 
andelstiden. Længst mod vest ligger kirken og 
præstegården. Den gamle rytterskole fra 1721 
blev i 1909 afløst af en ny skole på samme 
sted opført af arkitekt Jespersen (udvidet 
og ombygget 1963 af arkitekt H. Ehlers). Det 
første missionshus opførtes 1884, men er ca. 
1980 nedrevet og et nyt gulstenshus opført 
samme sted. Forsamlingshuset opførtes 
1907 og blev 1960 ombygget af arkitekt E. 
Mikkelsen til sognegård med kommunekontor. 
Andelsmejeriet Sølund blev oprettet 1887, 
hvorfra andelsmejeriet Fælleslykke udskiltes 
i 1901 (udvidet 1941). Der har været møller, 
to købmænd, to brugsforeninger, to smedjer, 
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telefonstation, vandværk og cementstøberi 
m.m. Ved den nordlige bygrænse står et 
markant, lidt klodset, transformatortårn 
i røde tegl. Gårslev er et eksempel på en 
sogneby, der husede alle lokale funktioner og 
udviklede sig uden påvirkning fra jernbanen. 
Landevejen har først fået betydning efter 
1970 som bekvem pendlerrute for beboere 
i parcelhuskvarterene som i stigende grad 
præger Gårslev. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bystruktur, veje og 
omgivelser. 
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238. Børkop 
Vandmølle 

Børkop Vandmølle ligger ved Skærup Å som 
en fredelig enklave omgivet af parcelhuse 
og industri i Børkop stationsbys sydøstlige 
udkant. Børkop Vandmølle er fredet. 
Kornmøllen er kendt siden 1546. Afbrændt 
af svenskerne i midten af 1600-tallet og 
senere genopbygget. I 1816 opførtes også en 
valkemølle og i 1855 desuden en vindmølle. 
Møllen ophørte at fungere i 1956, og 
mølledammen tømt for vand. 1959-60 blev 
møllen med overfaldshjul restaureret og 
fredet, og mølledammen med stemmeværk 
genetableret. Møllen drives af frivillige 
kræfter. Bedst bevarede og fungerende 
vandhjulsmølle af gearkassetypen. Der males 
forskellige grynprodukter. Møllegården er 
opført ca. 1830, og fungerer som restaurant 
sammen med demonstration af mølleriet. 

Sårbarhed: Møllemiljøet er sårbart over 
or ændringer af arkitektur, mølleanlæg og 
omgivelserne. 
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Mølle og mølledam: Foto. Mads FjeldsøMøllekanal. Foto: Mads Fjeldsø

Møllehjul: Foto. Mads Fjeldsø
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239. Brøndsted 
Vandmølle

Brøndsted Mølle ligger syd for Børkop Mølle 
ved Skærup Å. Møllen omtalt første gang i 1578, 
da den kom under Kronen. Den nuværende 
møllebygning er et gulstenshus opført 1866. 
Turbine installeret i møllen. Privatejet. 
Stuehus og avlsbygning er i røde sten. Vejen 
over Skærup Å løber på mølledæmningen.  
I forbindelse med vandløbsrestaurering 
er vandløbet ført tilbage til et tilnærmet 
oprindeligt løb og mølledammen sløjfet. I 
den forbindelse er kanalen, der førte vand til 
turbinen nedlagt. 

Sårbarhed: Møllemiljøet er sårbart over 
for ændringer af arkitektur, mølleanlæg og 
omgivelserne. 
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240. Landsbyen 
Brøndsted

Brøndsted landsby ligger centralt i sit ejerlav 
på kanten af sidedal til Skærup Å, der danner 
naturlig grænse mod vest og munder ud 
i engene langs Spang Å og Rands Fjord 
mod syd. Ådalens skrænter er skovklædte 
og danner et større sammenhængende 
område med bondeskov kaldet Brøndsted 
Skov. I østlig forlængelse af Brøndsted Skov 
fortsætter det skrånende terræn, men 
her er bondeskoven delvis opdyrket og 
lodderne markeres af diger vinkelret på 
Rands Fjord. Her ligger resterne af et stærkt 
forstyrret voldsted, ”Herregården” (syd for 
13 m punktet), som måske er forgængeren 
til den herregård, der nævnes i Brøndsted 
i 1511, men ikke kan identificeres i dag. 
Den østlige og nordlige del mod Rands 
landsby og Gårslev udgøres af en leret let 
bølget bundmoræne. Agerlandet er tydeligt 
opdelt af levende hegn med diger, som 
endnu afspejler den matrikulere situation 
i begyndelsen af 1800-tallet. Mange (lave) 
diger angives tydeligvis kun som levende 
hegn på de moderne kort, herunder et let 
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bugtet sognedige mod Rands. 

Landsbyen nævnes første gang 1507 og bestod 
i 1688 af 11 gårde og et hus. I Brøndsted havde 
man tilsyneladende trevangsbrug, mens de 
omgivende ejerlav kørte et uregelmæssigt 
tovangsbrug. Efter udskiftningen 1773-78 er det 
tilsyneladende kun Hørregård og Stenhøjgård 
som er flyttet ud. De øvrige bebyggelser uden 
for landsbyen som Damhus, Kvaksminde og 
Kragelund er spredte husmandslodder, mens 
fx Bi lidt er flyttet fra matr. 20 ved fjorden 
til matr. 13c. Bygaden er delvis grusbelagt 
og snor sig rundt om den lille dal med de 
fleste uudflyttede gårde liggende på toppen. 
Gårdene er store og velholdte, flere er delvis af 
bindingsværk. Den tidligere skole er nu indrettet 
til Brøndstedcenteret. Ved vejen mod syd 
ligger et par enkelte huse. I dalen ligger nogle 
huse samt smedjen og en forhenværende 
købmandsforretning. I den nordvestlige udkant 
af landsbyen er der opstået en lille klynge af 
nyere huse, der synes skabt pga. råstofgravning 
langs Skærup Å eller nærhed til jernbanen lige 
vest for ejerlavet. 

Den sydlige del af ejerlavet indgår i Rands Fjord 
fredningen, og en jordstrimmel sydvest for 
landsbyen er kulturarvsareal, hvor der er fundet 
bopladslevn fra førromersk jernalder. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, 
diger, hegn og omgivelser. 
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242. Smidstrup

Smidstrup er kirkelandsby og hovedby kendt 
fra 1330. Byen er anlagt omkring en forgrening 
på Mølleå. Allerede i 1771 var alle selvejere 
og i løbet af 1800-tallet samledes mange 
agrare service- og detailhandelsfunktioner 
i byen. Smidstrup afspejler udviklingen af 
andelstidens landsbyer og konflikter mellem 
de åndelige bevægelser, de indre missionske 
og de grundtvigianske. 

Der ligger endnu fem gårde tilbage i 
landsbyen, Smidstrupgård, Enghavegård, 
Fedebredegård, Bundgård og Elbogård, men 
det er andelstidens bygninger, som præger 
den. Missionshus, Sarepta (1884), med ekstra 
hus, Sareptaly og hvilehjemmet Bethania 
anlagt i den nordlige del af Smidstrup. 
Over for missionshuset lå Andelsmejeriet, 
Søndagshvile (opført 1904, nedlagt 1970). Det 
blev nedrevet i 1995 og der er nu en græsplæne 
på pladsen. Mejeribestyrerboligen står endnu. 
Forsamlingshuset blev ombygget i 1950´erne 
med biograf. Brugsforening, nu DagliBrugsen. 
Dyrlægebolig, opført i 1890´erne, senere 
overgået til sparekasse. I dag privatbolig. 
Vandværket anlagdes i 1934. Skole mellem 
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Smidstrup og Velling, opført 1855. Den 
blev overflødig i 1959, da der opførtes en 
centralskole med realafdeling af arkitekt H. 
Ehlers, foruden fem lærerboliger fra 1950-68. 
Desuden præstegård og kirke og en række små 
håndværker- eller pensionisthuse, enkelte 
i villastil. Andelsfrysehus ved kirken findes 
ikke længere. Det nedrevne indre-missionske 
mejeri i byen blev opført som modstykke til 
Smidstrup Andelsmejeri opført 1888. Det 
blev anlagt i den sydlige udkant af byen ved 
Kirkebro over Mølleå på vej mod Håstrup. 
Det blev nedlagt i 1958 og er omdannet til 
tre ejerboliger. Over for mejeriet anlagdes et 
savværk. Den sydgående vej fra Smidstrup til 
Kirkebro er i 1960´erne bebygget på vestre 
side, hvilket sammenbinder ”mejeribyen” 
med landsbyen. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bystruktur, veje og 
omgivelser. 

Forsamlinghuset

Smidstrupgård Kirken

Smedien



246

243. Smidstrup Præs- 
temark og Smidstrup 
Husmandskoloni

Husmandskolonien ligger sydøst for 
Smidstrup og består af to udstykninger. I 
1921 udstykkedes seks brug fra Smidstrup 
Præstegård (matr. 1). Disse brug ligger på den 
østre side af vejen. Over for, på den vestre 
side af vejen, anlagdes i 1932 yderligere seks 
husmandsbrug udstykket fra Smidstrupgård 
(matr. 3). Selve underinddelingen af lodder 
er kun synlig som markgrænser og enkelte 
levende hegn, grøfter og digestumper. Begge 
kolonier består af et ydmygt stuehus med en 
staldlænge. En ekstra længe er nogle steder 
tilbygget senere. 

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
veje, diger, hegn og omgivelser. 
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Spinderihallerne 
Spinderihallerne rummer idag bl. a. et 
kreativt iværksættermiljø og VejleMuseerne.  
Oprindeligt indeholdt bygningerne De 
Danske Bomuldspinderier. 

De Danske Bomuldsspinderiers historie 
begyndte i 1892 med etableringen af Vejle 
Bomuldsspinderi. 

Vejle var i første halvdel af 1900-tallet 
centrum for bomuldsindustrien i Danmark. 
Byen var endda kendt som ”Danmarks 
Manchester” på grund af sine mange 
tekstilindustrier. Omkring 25% af den 
industrielle arbejdsstyrke var i disse årtier 
beskæftiget inden for tekstilproduktionen.
Bomuldsspinderierne havde stor betydning 
for byens udvikling. Bl.a. opstod der 
arbejderkvarterer i Vestbyen, hvor nogle 
af beboelsesejendommene var opført af 
bomuldsspinderiet.

Efter faldende produktion i 1950’erne 
og -60’erne og flere ejerskifter blev 
bomuldsspinderierne i 1978 solgt til 
forretningsmanden Jan Bonde-Nielsen. 
Spinderiet ved Vardevej (Spinderigade) 
lukkede i 1993. Flere år forinden var 
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bygningerne i Spinderigade allerede solgt til 
Vejle Kommune, der på det tidspunkt havde 
planer om at rive de fleste af dem ned. 

I de følgende år blev nogle af bygningerne 
fortsat anvendt i forbindelse med farvning 
af tråd. Andre dele blev brugt af en 
gruppe kunstnere samlet i ”Foreningen 
Spinderihallerne”. 

Ved ombygningen til nye funktioner i 2010 
har man søgt at bevare flest mulige detaljer 
fra bygningernes oprindelige funktion, 
samtidig med at bygningskomplekset er 
tilført nye elementer. 

Fabrikken blev oprindelig opført i 1896, 
men store dele af den er genopbygget 
efter en brand i 1924. De nye bygninger 
blev for at undgå en gentagelse af branden 
opført i en dengang helt ny byggeteknik, en 
jernbetonkonstruktion. Anlægget er udvidet 
og ombygget flere gange, bl.a. med to haller 
fra 1951. 

Den eneste bygning, der er bevaret fra 
spinderiets anlæggelse i 1896, er en 
enetages farveribygning (oprindeligt blegeri). 
Denne bygning er solgt fra til en privat 
virksomhed og istandsat gennemgribende. 
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Bomuldsspinderiet fra 1924 er en større 
shedtagsbygning båret af betonsøjler og 
opført med murede facader. 

Bygningen er bygget sammen med de to 
spinderihaller fra 1951. Disse er opført 
som en betonkonstruktion med murede 
facader. Bygningen rummer to store rum, 
hvor tagkonstruktionen bæres af buede 
betondragere.

Kedelbygningen, som er tilføjet i 1943, 
rummer kraft- og varmeforsyning til 
spinderianlægget. Den er opført som en 
betonkonstruktion med murede facader. 

Spinderiet havde egen vandboring på grund 
at sit høje vandforbrug, især i forbindelse 
med farvning. Til behandling af vandet blev 
der i 1950’erne opført et anlæg bestående 
af en muret teknikbygning og forskellige 
vandbeholdere i beton. 

Spinderiet omfatter desuden et farveri fra 
1956 og forskellige småbygninger, hvoraf de 
fleste er af nyere dato.

Enkelte bygninger nord for farveriet er revet 
ned og har givet plads til et boligbyggeri fra  
80´erne.



251

Bomuldsspinderierne repræsenterer den 
danske bomuldsindustri, der har spillet 
en stor rolle for Vejles og hele regionens 
udvikling. Anlægget ved Vardevej er det 
bedst bevarede af byens tekstilindustrier.

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for 
ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, 
gader og omgivelser. 
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