
Pressemeddelelse: 

Tidlig turisme i Randbøl-området  

Souvenirs 

 
”Souvenir” kommer af fransk ”se souvenir”, der betyder huske. Iflg. Den Danske Ordbog: ”En 

souvenir er en mindre genstand, som er et minde, oftest om et specielt sted, men også om en 

oplevelse eller en begivenhed, man bringer med hjem som et minde”. 

Miniudstilling på Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum, Grindstedvej 30 i Vandel kan ses 

august måned ud. Den består af traditionelle, lokale souvenirs og gamle turist-postkort. I Randbøl 

Sogns Lokalarkiv opbevares mange ca. 100 år gamle postkort fra Randbøl-området. Nogle af disse 

indgår i udstillingen. 

De udstillede genstande er hentet i lokalarkivet og i museets genstandssamling - eller udlånt af 

private. Udstillingen kan besøges i museets åbningstid hver torsdag kl. 10-16. 

Randbøl-området blomstrede op som turistmål, efter at Vandelbanen åbnede i 1897. Mange tog på 

udflugt til de naturskønne steder: Randbøl Hede og Randbøldal. Fra Randbøl holdeplads kunne man 

gå ad skovstier gennem Hjortedalen til Randbøldal, hvor der var udendørs servering fra kroen - og 

keglebane lige overfor. Det var også muligt at blive transporteret ned til dalen eller ud på heden, - 

først med hestevogn, senere med lastbil med bænke eller med bus. Turiststrømmen aftog med 

lukningen af banen i 1957, men der kom fortsat besøgende til Randbøldal Friluftsbad om 

sommeren. 

Mange børn besøgte tidligere Randbøldal på den årlige skoleudflugt. Som følge af de mange gæster 

i området blev der gennem tiden opført flere kiosker, hvor man kunne købe slik, is og evt. 

souvenirs. De sidste lukkede i 1970´erne. 

Miniudstillingen sætter fokus på souvenirs fra lokalområdet, suppleret med andre danske souvenirs. 

(Hvem husker ikke Himmelbjergstokkene?) De traditionelle souvenirs opfattes nu af mange som 

kitsch, men en dåse lokalt produceret honning eller en ”Bindeballebjesk” er stadig populært at købe 

med hjem efter et besøg på egnen. I lokalområdet findes nu kun 2 salgssteder, hvor man kan købe 

de ”rigtige”, gammeldags, lokale souvenirs, nemlig Fårup Sø Kiosk ved Jelling og Bindeballe 

Købmandsgård.  

Alle er velkomne. 

Bente Lykkegaard, arkivmedarbejder. 


