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 Røverdalen er et smukt privat 
ejet fredet hedeområde.
Du må gerne færdes i hele he-
deområdet. Der går to gamle veje 
på tværs af området, og der findes 
flere fortidsminder. På turen kan 
du blandt andet se følgende:

1 Røverdalen 
Røverdalen hed tidligere ”Døde-
mandsdalen”. Her lå røvere tit på 
lur for de vejfarende. I dag er da-
len et fredet hedeområde, hvor der 
foregår naturpleje ved slåning eller 
afbrænding. 

Ny Holstebrovej 
Ny Holstebrovej er det gamle navn 
for den nuværende hovedvej - rute 
16. Vejen blev anlagt som en sten-
bygget vej i perioden 1855-1857 af 
ingeniør E.M. Dalgas – Hedesel-
skabets senere stifter.  

Gammel Holstebrovej 
Gammel Holstebrovej var den før-
ste hovedlandevej mellem Viborg 
og Holstebro. Vejen var en grusvej, 
som fulgte den gamle Oldtidsvejs 
forløb tværs over Røverdalen. Ve-
jen var i brug i hundredevis af år, 
indtil den i 1850-erne blev afløst af 
det nuværende hovedvejs forløb 
længere mod nord.
Du kan se tydelige spor af både 
Oldtidsvejen og Gammel Holste-
brovej i Røverdalen. Nede i da-
len fortæller en informationstavle 
mere om de to gamle veje.

2 Oldtidsvejen 
Oldtidsvejen er et meget gammelt 
vejforløb på tværs af Jylland fra Vi-
borg til Bovbjerg i vest.
Det gamle vejforløb ses i dag bedst 
som rækker eller grupper af de 
største tilbageværende og fredede 
oldtidshøje – se kortet.

3 Sejbæk 
Sejbæk er et smukt og ureguleret 
vandløb med hurtigt strømmende 
klart vand. 

Skivehjul fra bondestenalderen - en gammel 
type hjul, som kan have været med til at slide 
hulvejene i skrænterne i Røverdalen 
© Museum Midtjylland

 Røverdalen is a beautiful privately 
owned protected moorland with free 
access. 
1 Røverdalen – Robber Valley: In 
old days the valley was called "dead 
man’s valley", because robbers often 
waited for travelers passing by.
2 Oldtidsvejen – Ancient Road: A 
very old road from Viborg in the East 
to Bovbjerg in the West of Jutland.
3 Sejbæk: A beautiful unregulated 
river with clear fast flowing water.

 Røverdalen ist ein schönes ge-
schütztes Moorgebiet mit freiem Zu-
gang. 
1 Røverdalen - Räubertal: Das Tal 
hieß früher "Tal des toten Mannes", 
da hier oft Räuber auf der Lauer la-
gen, um Reisende zu überfallen. 
2 Oldtidsvejen - Alte Straße: Ein 
sehr alter Straßenverlauf von Viborg 
im Osten bis Bovbjerg im Westen.
3 Sejbæk: Ein schöner, ungeregel-
ter Fluss mit schnell fließendem kla-
rem Wasser.


