
Ta' dit kort og vær klar til at udforske  
Vejle by! 

Byvandringen går forbi:

1: Vejle Å
2: De 5 søstre
3: Sønderbro, Søndertorv og gågaden
4: Den Smidtske Gård 
5: Sct. Nikolai kirke
6: Rådhuset 
7. Musikteater
8. Kunstmuseet 
9. Vejle Midtpunkt
10. Dæmningen 

Byvandringen
Startsted: DGI-Huset



1: Vejle Å 

Vejle å udspringer ved Engelsholm Sø
ikke langt fra Nørup. Den løber sammen
med Egtved Å ikke langt fra Egtveds
pigens gravsted. Herfra løber den
nordøst indtil den udmunder i Vejle
Fjord ved Vejle Havn. Vejle Ådal er ca
20 km lang. Vejle Å er et af Danmarks
bedste stedet at fange ørred.



2: De 5 søstre

I den vestlige del af Vejle finder man
boligbyggeriet de fem søstre som måler
næsten 40 meter i højden. De fem
blokke er bygget på en 35.000kvm stor
tidligere erhvervsgrund og hver
boligblok indeholder 48 lejligheder,
fordelt over 12 etager. På trods af det
cirkulærer ydre, har lejlighederne ikke
nogen kurvede eller skrå vægge som
kan udfordre boligindretningen. Faktisk
er det de store halvmåneformede
altaner på ydersiden der får bygningen
til at fremstå rund.



2: De 5 søstre

De fem søstre blev designet af det 
danske arkitektfirma Arkitema og 
opført i årene 2008-2016.



3: Sønderbro, Søndertorv og gågaden

Sønderbro kan dateres tilbage til år
1804 og er blevet renoveret til sit
originale udseende. Søndertorv og
sønderbro er blevet genopført med ny
granit belægning. Broen har en
indhugget inskription og kongekrone
som da den blev opført. 



3: Sønderbro, Søndertorv og gågaden

Fra Søndertorv og Sønderbro kan du
nyde synet af byens vindmølle, som
blev rejst i 1890 på den gamle
galgebakke. Møllen har malet mel indtil
1960.



3: Sønderbro, Søndertorv og gågaden

I forbindelse med renoveringen af
gågaden i 1999-2001 opdagede man en
ca. 700 år gammel brostensvej en
meter under gågadens niveau. Den
middelalderlige brostensvej er blevet
bevaret på dens originale placering og
er synliggjort og oplyst tre steder
længere ned af gågaden på venstre
side. Gågaden er belagt med forskellige
fliser, hvoraf nogle af dem har en tekst
fra runestenene i Jelling. De bølgende
linjer i fliserne mellem Torvegade og
Nørregade repræsenterer byens
centrale å og dennes forløb i
Middelalderen. Torvegade startede på
den ene side af åen og Nørregade på
den anden, præcis som i dag. 



4: Den Smidtske Gård 

Den smidtske Gård i Søndergade er en
smukt bevaret bindingsværksgård, som
i dag er den eneste købmandsgård i
Vejle som er bevaret. Mærk den
hyggelige atmosfære i denne gamle
købmandsgård som daterer tilbage til
1799, mens du nyder et måltid eller en
forfriskning i caféen eller vinbaren i
indergården.



4: Den Smidtske Gård 
 
Købmandsgården blev bygget i 1799 på
foranledning af købmand Ingvard Smidt
og forhuset som vender ud mod
Søndergade er den ældste del. Læg
mærke til inskriptionen med årstallet
for opførelsen og navnene på
købmanden og hans kone over
indgangen. Bygningen var både deres
hjem med køkken, bryggers og rullerum
såvel som opbevaring- og pakhus og
staldbygning.



5: Sct. Nikolai kirke

Sct. Nikolai kirken blev opført ca. i år
1250. I kirkens nordlige væg, kan man
se 23 huller som hver indeholder et
menneske kranie. Ingen ved hvorfor
disse kranier er der eller hvorfor der er
23 af dem, men ifølge legenden er
kranierne fra 23 polske røvere, som i
det 17. århundred blev fanget i de
omkringliggende skove og henrettet.



6: Rådhuset

Vejle Rådhus blev bygget i årene 1878-
1879. Det nuværende bygning er byens
fjerde rådhus og placeret på stedet for
et gammelt middelalder kloster.
Rådhusklokken, som stadig ringer
dagligt, er den samme klokke som før i
tiden kaldte munkene til messe i det
gamle kloster. I dag huser Rådhuset
Byrådet på 1. salen. 



6: Rådhuset 

Da det originale rådhus på Gammel
Torv brændte i blev klosteret byens
andet rådhus. Det tredje rådhus blev
grundlag på samme lokation i år 1780
og blev efterfølgende erstattet af det
nuværende rådhus i 1878.

En del af rådhuset har også fungeret
som fængsel og den gamle
politistation, som i dag er cafe og
aktivitetshus. I forbindelse med
kommunalreformen i 1970 blev der
bygget en helt ny
administrationsbygning i en anden del
af byen nær Musikteateret.



7. Musikteater

Musikteatret, (Vejle Musikteater), blev
indviet i 1992 og har etableret sig som
en del af byens kulturscene.
Vejle Musikteater ligger placeret
centralt ved siden af Hotel Scandic
Jacob Gade. Farverige søjler dekoreret
af kunstner Knud Nielsen pryder
indgangen til denne spændende
kulturinstitution. Opbygget som et
klassisk West-End-teater med to
hovedterrasser og to sidealtaner,
hvilket betyder, at du har mulighed for
at komme helt tæt på.



7. Musikteater

Foran teatret ser man den (formentlig)
eneste rundkørsel i Danmark, hvor
fodgængere går gennem midtpå. Den
midterste springvand er lavet af stål
og granit og om aftenen oplyses de
mange vandstråler af forskellig højde.
Omkring torvet er der tre høje
lygtepæle, som visuelt hjælper med at
formidle det oplyste musikteater,
byparken og den nyrenoverede
Flegborggade med byens gågader.

Byparken ligger i gården til Vejle
Musikteater og bruges til større
arrangementer med en kapacitet på op
til 6.400 personer.



8. Vejle Kunstmuseum

Vejle Kunstmuseum, som er et af
Vejles højdepunkter, er med sine 50
raderinger af Rembrandt og med en
tilbygning tegnet af arkitekt Kim Utzon
et unik syn.



9. Vejle Midtpunkt

Vejle Midtpunkt ligger i krydset
mellem Tønnesgade og Nørregade i den
nordlige del af Vejles shopping gade.
Midtpunkt-området – kombineret med
den øverste del af Nørregade,
Paladspassagen, Nørretorv og
Vestergade – er ligeledes kendt som
Latinerkvarter. I kort afstand derfra
finder du en spændende blanding af
restauranter, caféer, barer,
specialbutikker, smørrebrødsbutikker,
dagligvarer, bager, chokolade &
konditori samt beboelsesboliger.
Hvert år fra april til oktober kan du
opleve den farverige paraplyhimmel
over Vejle Midtpunkt



10. Dæmningen 

På tværs af åen ligger otte jernbroer
til fodgængere og biler. Rækværket på
hvert enkel bro er designet af
forskellige kunstnere. Halvvejs nede af
Dæmningen når man Volmers Plads,
som blev indviet i 2008 som en
offentlig it-legeplads med forskellige
aktiviteter som vender ud mod
parkeringspladsen Tróndur
Trappetårnet er udformet som et stort
glasmosaik af Færøernes kunstner
Tróndur Patursson. 



Thank you for joining
us on this tour.

We hope you had fun!


