
Randbøldal  

Albummet  

Dorte Grøn har udlånt dette album som blev givet til et af hendes familiemedlemmer 
juleaften år 1900. Albummet giver en date- ring på en den af de billeder, der i 
forvejen kendes fra postkort. Billederne i albummet er for nogles vedkommende af 
fremragen- de kvalitet. Samtidig angives der under billederne stednavne som for 
længst er gået i glemmebogen. Her skal blot mindes om navnet på Hjortedalen, som 
kun fremgår af et gammelt postkort. Nu er Teglværksmarken, som lå ved 
campingpladsen, også kommet til. På billedet, hvor Teglværksmarken nævnes, se 
også to huse, som for længst er revet ned.  

Den 23. januar 2013 kunne Lokalarkivet afhente en pakke i Dagli’Brugsen. Pakken 
indeholdt et album magen til ovennævnte, men nu givet som gave til Randbøl Sogns 
Lokalarkiv af Jytte og Aksel Lund i Stenløse på Sjælland. Inde i albummet har L.J. 
Grøn skrevet følgende:  

Til Herr Departementschef Krieger, Juleaften 1900, med hjertelige Ønsker fra L.J. 
Grøn  

For den, som ikke er stedkendt i Randbøldal, er den korte tekst under billederne nok 
ikke helt fyldestgørende, derfor følgende bemærkninger:  

Side 5.  

Side 6. Side 9. Side 10.  

Side 11. 1  

Stien langs Vejle Å er der stadig, men haven tv. i billedet er for længst groet til og 
dræningen er borte hvilket har gjort området meget sumpet. 
Haven til det lille stråtækte hus på skrænten kan stadig erkendes. 
Villaen ligger stadig på Ahornvej nr. 8, men er blevet kraftig ombygget.  

Udsigt over Markedspladsen og Hjortedalen. I horisonten anes Firehøje og tv. for 
dem Randbøl gamle Skole fra 1738. 



Engvandingskanalen med rislerenderne i Hjortedalen. Forrest i billedet en høj, der 
ifølge afdøde ejer af Det Grønske  

Side 13. Side 14. Side 15.  

Skovdistrikt, Jens Grøn, skjuler en teglbrændeovn. 
Udsigt over Fabriksdammen mod Randbøldal Klædefabrik. Bygningen blev brudt 
ned i 1984. Oppe over skrænten til venstre kan man se klædefabrikkens tørrestativer. 
Vejen, der fører fra Ahornvej over Markedspladsen til Randbøl Kirke. Før i tiden 
kaldt for Kirkestien. Her set fra kirken mod Ahornvej 
De to huse, der ligger på teglværksmarken, er for længst revet ned. I 1935 blev der 
gravet et friluftsbad ud, der hvor huset, der ses til venstre lå.  

Redaktion og affotografering: N.M. Schaiffel-Nielsen  
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