Dejbjerg turen – ca. 21 km
1. Bundsbæk Mølle er i dag indrettet til museum med spændende skiftende udstillinger. I
kaffestuen kan man købe kaffe og brød, der er
bagt i en traditionel stenovn. I Dejbjerg jernalder er der opbygget et spændende jernaldermuseum. Bl.a. er en kopi af Dejbjergvognen
udstillet - ligesom en rekonstrueret jernalderlandsby kan besøges. På Bundsbæk Mølle
Vandrehjem er der mulighed for at overnatte
og leje cykler, ligesom man kan få yderligere
information om ruten.

8. Stampen Vandmøllested lå i 1700-tallet på
dette sted. Navnet (som også er gårdens navn)
hentyder til, at møllen oprindeligt var en
stampemølle.
9. Dejbjergvognens fundsted i Præstegårdsmosen. Her fandt man i 1881 og 1882 de to
pragtvogne fra jernalderen. Der er rejst en
sten, hvor vognen er afbildet. I udstillingsbygningen ved Dejbjerg Jernalder er en rekonstruktion af vognen.
10. I tårnrummet i Dejbjerg Kirke er nogle
rakkerbænke bevaret. Rakkerne, der blev
betragtet som uærlige og urene, skulle sidde
for sig selv under gudstjenesten.
11. Dejbjerglund er en gammel herregård. I
dag fungerer den som præstegård. Der er ingen adgang for publikum.

2. På sydøstsiden af Troldebanke ses spor af
ca. 2000 år gamle agersystemer fra jernalderen.
3. Fangekolonien "Bukkehus" husede i begyndelsen af århundredet udstationerede fanger
fra Horsens Tugthus, der tilplantede heden.
Voldgraven, der omgav lejren, kan stadig ses.
4. Dalgasstenen er rejst for stifteren af Hedeselskabet, E.M. Dalgas. Fra højen er der en
flot udsigt over fjorden.
5. Sorte Kro lå indtil 1859 ved den gamle landevej. Den var et berygtet tilholdssted for studedrivere, smuglere og rakkere.
6. Ved Sorte Kro ligger et af de få oprindelige
rakkerhuse, der endnu er tilbage i Dejbjergområdet. I plantagen bag huset ved Sorte Kro
findes en rakkertomt med en bevaret rest af
kålgårdsdiget og en bevaret brønd. Rakkerne
var en udstødt gruppe, der udførte "urent" arbejde, bl.a. flåning af selvdøde dyr.
7. Rakkerkulen og Tresognestenen (Nr. Vognbjergvej 10) står i sogneskellet mellem Dejbjerg, Skjern og Stauning. Her boede Skjernegnens første rakker Niels Clemmensen i begyndelsen af 1700-tallet.

12. Studefolden befinder sig inde i skoven og
kan ses som en stor cirkelformet jordvold.
Den blev brugt i 1600- og 1700-tallet, både af
Dejbjerglund, men også af studedrivere som
drev stude til de store kvægmarkeder i Nordtyskland. Derfor lå studefoldene ofte i nærheden af drivveje (se "Drivvejs-folderen") og
vand.
13. Ved foden af Kasper Hoddes Høj blev
rakkeren Kasper Hodde i 1881 myrdet af sin
samleverske Anne Marie Grønning.
14. Hellig Kors Kloster er bygget i 1960’erne
og fungerer i dag som refugium.
15. Rakkerstien går fra P-pladsen på den
modsatte side af Hellig Kors Kloster til
Bundsbæk Mølle. Turen går gennem Dejbjerg
Hede og Bjørnemosen. På turen kan man se
flere spor efter rakkerne. En folder om Rakkerstien fås på Bundsbæk Mølle, og man kan
få en guidet ponytur omkring rakkerne.
Ruten er etableret med henblik på at give såvel fastboende som besøgende turister, mulighed for at opleve kultur og natur på SkjernTarm egnen. Ved de fleste af seværdighederne er der opsat I-tavler, hvor det kort fortælles
om den pågældende seværdighed. Mange af
de seværdigheder, der er skiltet, er i privat eje,
hvorfor man i sin adfærd bør vise hensyn og
omtanke.
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