
VELKOMMEN TIL 
SpOrET TIL EgTVEdpIgENS graV

Det afmærkede spor er ca. 2 km langt og går fra Egtved 
Kirke og til Egtvedpigens grav.  God tur. 

 1 EgTVEd KIrKE Og KIrKEgård
I tårnindgangen kan man se den ufuldstændige runesten 
over en viking, der faldt i Sverige. Nordvest på kirkegården 
ligger gravstenen for Peter Platz, Egtvedpigens finder.

 2 FyrrEaLLé 
Fyrreallé er den oprindelige gamle Vejle-Ribevej, som i 
ældre tid blot var nogle hjulspor. Vejkrydset mellem Fyr-
reallé og den gamle Kolding-Varde vej kaldtes Røverens 
kælder, og her er der fundet mange jydepotteskår for år 
tilbage. Det forlyder, at vejkrydset i gamle dage var farligt 
at passere.

 3 SKydE- Og TENNISbaNE
 I 1896 blev anlagt en ny skydebane ved Bøgvadvej og 
markørgrav op gennem dalen, hvor omfartsvejen nu er 
anlagt. Skydebanen blev benyttet op til starten af 2. ver-
denskrig, indtil man lavede den nye skydebane ved Bal-
lehule. I 1940 blev der i stedet etableret en tennisbane 
på arealet. Anlæggelsen af omfartsvejen bevirkede store 
terrænændringer, så der ikke er spor tilbage af tennisba-
nen. Ved bækken opdrættede urmager Mikkelsen sump-
bævere under krigen 1940-45. Dels for deres skind, men 
også for deres velsmagende kød.

 4 røVErLuNdEN
En gammel jæger og naturelsker, Axel Holm, der var 
apoteker i Egtved for henved 100 år siden, skrev i sin lille 
bog, Fra Ege Tved til Egtved, om skoven ved Bøgvadvej: 
I den plantage, som støder lige op til Egtved Tennisbane, 
holder urhøns til og drengene fra Egtved, som har bygget 
spejderhytte derude, har givet plantagens enkelte dele 
klingende navne som Skeletskoven, Røverlunden og Hek-
sekløften.

 5 SKELdIgEr
En markant gammel hulvej skal passeres, og på begge 
sider af denne hulvej kan man stadig se resterne af de 
gamle skeldiger. Skeldigerne er sandsynligvis etableret 

i 1800-tallet. På det tidspunkt havde rovdriften på skoven 
nået et omfang, så man i stedet for skelgærder af træ 
pålagde bønderne at lave skeldiger af sten eller jord.

 6 bøgVadSKOVEN 
Bøgvadskoven er en blandingsskov med rødgran og efter-
følgende en ca. 50 år gammel egeskov, som er selvsået. 
Det højeste punkt på Skomagerbanke er 69 m, som ligger 
til venstre for det nordlige skeldige. Kort efter passeres en 
slugt med nyplantning af rødgran efter orkanen i december 
1999.

 7 pETEr pLaTzVEj
Skeldiget følges til Peter Platz vej. Arealet før Peter Platz vej 
er nysået, hvorfor arealet skal passeres i gåsegang. Gå ad 
asfaltvejen til Egtved Holt, som følges mod venstre til Egt-
vedpigens Grav.

 8 EgTVEdpIgENS graVhøj
Den rekonstruerede gravhøj, kaldet Storhøj, og beplant-
ningen er udført ved fredningen i 1980. Egtvedpigen er et 
af de bedst bevarede fund fra bronzealderen, primært på 
grund af den velbevarede klædedragt, som har givet ny 
viden om Danmarks fortid.

Mellem 1921 og 1980 var her kun Peter Platz`s mindesten, 
der stadig kan ses ved foden af højen. Højen er tegnet og 
anlagt af Steen Hvass. Museumshuset er tegnet af tidli-
gere malermester Knud Bruhn, og arealbeplantningen er 
tegnet og anlagt af Peter Matthesen. I museet findes mere 
om Egtvedpigens grav. 

Se efter den gule folderkasse
– her starter sporet
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Den grønne firkant viser udsnit svarende til rutekortet på 
indersiderne. Sporet udgår fra parkeringspladsen ved 
Egtved Kirke. Der er gode parkeringsmuligheder ved start- 
og slutstedet. GPS koordinater til startpunktet: 55.61950°, 
9.29971°.  

praKTISKE OpLySNINgEr
Du er gæst på lodsejerenes private ejendomme, 
og de har åbnet sporet for færdsel til fods. Sporet
kan delvis være trampestier, og derfor kan årsti-

den og planternes vækst påvirke passagen. Sporet er ikke 
egnet for kørestole og klapvogne. Hunde skal være i snor. 

VIdErE ruTEFOrSLag
1.  Fortsæt af Egtved Holt mod nord til blå rute (Turbine-

søen), se turfolderen Tørskind- Vejle og Egtved Ådale. 
(3,5 km)

2.  Følg de små veje Egtved Holt, Bidalgårdvej, Vorkvej, og 
Kirkevej tilbage til sporets start (2.5 km.)

3.  Følg sporet tilbage til start.

Sporet til 
Egtvedpigens
Grav

bESKrIVELSE aF dyr Og pLaNTEr
På sporet kan man bl.a. se bøg og eg, bregner, byg, rådyr, 
skovduer og skovskader.

Eg
På turen gennem egeskoven kan 
man beundre egetræets knud-
rede bark og kroner, de afrundet-
fligede blade og deres karakteri-
stiske agern med den lille fine alpehue. 
Egetræet er et gammelt træ i Danmark, 
og det var almindeligt allerede i jæger-stenalderen. Det 
er derfor naturligt, at Egtvedpigens kiste var en gammel 
egestamme. Sammen med egetræet hører skovskaden, 
der sørger for spredning af agern og fungerer som ”gart-
ner” for egen. 

bøg 
Bøgetræet med den glatte bark kom først 
til Danmark i bronzealderen. Egtvedpigen 
kan derfor godt have set et bøgetræ, men 
på Egtved-egnen er egeskov den natur-
lige skov på tørt land.

hvede og byg
Hvede og byg er vores ældste dyrkede 
kornsorter og kom til landet sammen 
med de første stenalderbønder for ca. 
6.000 år siden. Hvede til brød og grød og 
byg til grød og øl. Havre og rug kom først 
til Danmark i jernalderen, omkring 1300 
år efter Egtvedpigen levede. Egtvedpigen 
har altså aldrig spist rugbrød eller fået 
havregrød; men til gengæld har hun måske spist hirse-
grød, for man har dyrket hirse i bronzealderen.
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HUND I SNOR

KOrTSIgNaTurEr - ruTEKOrT
Levende hegn Jorddige
Jernbane Sti
Vej Markvej
Rød rute 
Henvisning til forklaring4

hvede                byg


