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Bindeballestien
Den smukke Vejle Ådal danner rammen om Bindeballestien, der følger 
den gamle Vandelbanes spor fra Bindeballe til Vejle et stræk på ca. 23 km. 

Langs med Bindeballestien kan du vandre og cykle helt ugeneret af trafik 
og samtidig nyde de storslåede udsigter over ådalen, naturen og de 
mange kulturhistoriske seværdigheder. God tur!

Vandreture tæt på Bindeballestien
Langs med Bindeballestien er mange turforslag og afmærkede 
vandreruter rundt i Vejle Ådal i alt ca. 75 km. Du kan få turfoldere 
til ruterne i Vejle Ådal på turistbureauerne og på bibliotekerne i 
Vejle Kommune eller downloade dem fra oplev.vejle.dk/.

Seværdigheder
1 Herregården Haraldskær 
Hovedbygningen drives som hotel og kursusejendom 
af Danmarks Lærerforening gennem selskabet Sina-
tur. Avlsgården med de gamle herregårdsmarker og 
skove ejes af Vejle Kommune. Den nordlige fløj inde-
holder Kærhuset, som kan lånes til udflugter. 
Se oplev.vejle.dk.

2 Haraldskær Fabrik opføres som geværfabrik i 
1741. Med hjælp fra vandkraften fremstillede man 
senere også  kobbervarer, søm og papir. I 1924 ender 
fabrikken som elværk, der ophører i 1990erne.

3 Vingsted Historiske Værksted
En unik oplevelse af Jernaldermiljøet kan du få ved 
at gå en tur rundt i Vingsted historiske værksted, hvor 
der  ligger en samling rekonstruerede gårde og huse, 
der levendegør landsbymiljøet fra ældre jernalder. 

4 Ravningbroen. Tværs over Vejle Ådal opførte Ha-
rald Blåtand i år 979/980 en 760 meter lang egetræs-
bro. Der er en udstilling om broen i stationsbygningen.

5 Troldborg Ring. En tilflugtsborg fra middelalderen 
på en bakketop 600 m nord for åløbet. 

6 Tørskind Grusgrav. På kanten af Vejle Ådal står 
store landskabsskulpturer i jern, sten og træ af Robert 
Jacobsen og Jean Clareboudt. Skulpturparken er 
åben for besøgende året rundt.

                          
                        Støttepunkter
Langs med Bindeballestien finder du gode op-
holdssteder med shelters, telt, bål- og grillpladser. 

 
4 Bindeballe Købmandsgård og Station. 
Teltplads med adgang til bad og toilet. Opholdsrum og 
køkken er til rådighed for teltliggere og andre besøgende.

  1 Kvakmølle/Harraldskær. På pladsen er der shelters,  
          bålhytte, toiletter, og borde- og bænkesæt. Plads til 5 telte. 

     2 Vingsted Sø. Teltplads med adgang til toilet og vand med  
               plads til 4-5 telte.

7 Egtvedpigens grav. I en egetræskiste i Egtved 
Storhøj fandt man i 1921 resterne af liget af en ung 
kvinde fra bronzealderen. En udstilling på stedet for-
tæller om Egtvedpigen.

8 Runkenbjerg er en markant landskabsformation, 
der rager op i ådalen, som en rest af en større bakke. 
Erosion har reduceret den til en smal bakkekam.

9 Sønderkær var i en periode af stenalderen en af 
Danmarks tættest befolkede områder. Her har været 
et righoldigt spisekammer af fisk, fugle og andet vildt. 
I nyere tid er fundet spor af mange stenalderboplad-
ser bl.a. redskaber til jagt, skind-forarbejdning mm.

! Bindeballe Station og Købmandsgård er begge 
opført i 1897 samtidigt med Vandelbanen. Man hå-
bede på, at en stationsby ville vokse op omkring de 2 
bygninger. Det skete ikke. Bindeballe forblev en lille 

holdeplads indtil den blev nedlagt i 1957. Bindeballe 
Station er nu indrettet som et lille Vandelbanemuse-
um. På stationens friareal er der teltplads. Køb-
mandsgården er et levende købmandsmuseum, 
med oprindelige varer, diske, skabe og skuffer.

# Randbøldal ligger som en lille bjerglandsby i 
ådalen, på et smalt og stejlt sted. Her skabte stor-
købmanden de Lichtenberg et stort industrieventyr 
omkring åløbet. Vandkraften leverede her energi til 
produktioner af papir og klæde fra 1732 til 1975. 
Fabrikken er nu væk, men historien om industri-
eventyret fortælles på Randbøldalmuseet.v
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 Scan koden og få Vejle Kommunes 
 vandreruter på mobilen mm.

x  

3 Ravningbroen/Station. I en tidligere have omkranset af træer og 
      hegn er en lille teltplads m. bålplads. Toiletter findes ved stationen, 
      hvor der også kan hentes vand. Der er plads til to telte.  
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1 Kongens Kær-Knabberup Sø, 8 km. 
2 Uhrhøj-Himmelpind, 3 km frem og tilbage. 
3 Østengård-Slelde, 4 km. 
4 Haraldskær,  3,8 km. 
5 Vingsted og Vork bakker, 31 km i alt, fordelt på 6 ruter. 
6 Tørskind, Vejle og Egtved Ådale, 26 km i alt, fordelt på 10 ruter.


