
Turen på 
Havnefronten

Start sted: Sct. Nikolai kirken

Ta' dit kort og kom med på oplevelser
på Vejles havnefront.

Turen på Havnefronten tager dig forbi:

11. Økolariet
12. VisitVejle Turistbureau og
      Banegården
13. Cykel Skulpturen 
14. Fjordenhus
15. Kajaklubben
16. Bølgen
17. Skyttehushaven 



11. Økolariet

Økolariet er et helt unikt oplevelses og
videnskabscenter, hvor du har
mulighed for at lære mere om miljøet,
naturen, klimaet og energi.
Økolariet tilbyder en variation af
lærerige oplevelser. Din rejse går
gennem de interessante udstillinger
med film, levende organismer,
interaktive videnstests og
ahaoplevelser.
Rør, føl, bevæg dig, prøv tests og træk
dig gennem masser af interaktive
oplevelser. Du vil blive oplyst om,
hvordan verden påvirkes af
menneskeligt forbrug, og hvordan
forskning i dag påvirker vores liv i
fremtiden.



12. VisitVejle Turistbureau og
Banegården

VisitVejle ligger foran
tog-/busstationen, hvor du kan finde
tog- og busforbindelser i og uden for
Vejle. VisitVejle tilbyder
turistinformation og kontoret er åbent
mandag-fredag   mellem 11 og 16. Du er
mere end velkommen til at komme ind
og møde vores værter, som gerne vil
guide dig under dit ophold.

Her kan du også se kunstner Bjørn
Nørgaards 8,5 meter høje
granitmonument med bibelske relieffer.



13. Cykel Skulpturen 

Skulpturen er placeret i rundkørslen
ved havnen (hvor Havnegade møder
Tolbodvej og Windfeld-Hansensgade)
og er baseret på det logo, som
motionscykelklubben Vejle Cykel
Motion har haft siden 1992. Et logo, der
forestiller en cykel, og som i sin tid er
designet af kunstneren Henrik Nowak.
En lang række virksomheder har
sponsoreret skulpturen, som vil være
et varigt minde om Tour’en.



14. Fjordenhus

Fjordenhus er Vejles ikoniske bygning
ved byens havnefront. Den
verdenskendte dansk-islandske
kunstner Olafur Eliasson har skabt
bygningen og den ligger i
havnebassinet. Der er offentlig adgang
til Olafur Eliassons kunstværker i
stueetagen Adgang er via broen.
Bemærk, at der ikke er rækværk inde i
bygningen.



14. Fjordenhus

Bygningen blev udpeget som
hovedkvarter for Kirk Kapital A/S,
bygningen er også bestemt til at blive
et nyt vartegn for byen.

Navne

Fjordenhus er en sammentrækning af
"Fjordens hus" og henviser til
bygningens placering i vandet ud for
Havneøen. Bygningen blev navngivet af
kunstneren selv.



15. Kajakklubben

Vejle Kajakklub har formodentlig
Danmarks mest unikke klubhus. Den
menneskeskabte ø ligger omkring 20
meter fra kysten og kan nås via en
gangbro. Øen, der nærmest er V-formet,
er tegnet af Force4 Architects. Udover
klub- og lagerfaciliteter og et
søsætningsområde for kajakklubbens
medlemmer, har den flydende
kajakklub også plads til, at
naturvejledere kan undervise. Langs
øens volde er der trætrapper og
tagterrasser, der byder på borde og
bænke og garanteret panoramaudsigt.
Der er offentlig adgang mellem 8.00 og
22.00.



16. Bølgen

Bølgen er designet af den anerkendte
danske tegnestue Henning Larsen
Architects, skaberne af Operahuset i
København, Moesgaard Museum tæt på
Aarhus og Harpa Koncertsal i
Reykjavik. Bølgen er blevet tildelt
flere prestigefyldte arkitektoniske
priser, herunder Civic Trust Award og
LEAF Award, og blev hyldet som Årets
boligbygning i 2009.



16. Bølgen

De to første bølger stod færdige i
2009, hvorefter byggeriet gik i stå
under finanskrisen. Byggeriet af de
sidste tre bølger startede i 2015. Ved
udgangen af   2018 var alle fem bølger
færdige.

Det eksklusive og meget markante
boligbyggeri består af fem
flisebeklædte, rullende ’bølger’, der
hver når ni etager og byder på 20
individuelle lejligheder.
Den største af lejlighederne er
lejlighederne på øverste etage på 240
kvadratmeter.



17. Skyttehushaven 

Skyttehushaven åbnede i 1914, da Vejle
Kommune købte haven efter at den var
blevet brugt af Vejle Skyttelaug.
Skyttehushaven har gennemgået en
radikal forvandling med respekt for
havens historie og sjæl. Da det blev
genåbnet i maj 2019, blev der tilføjet
otte nye grønne områder samt nye
stier, en ny scene, en nyrenoveret
voliere og pavillon samt en fjordstrand
ud mod Vejle.



17. Skyttehushaven 

Albuen strand is located on the north
side of the Vejle Fjord. Construction of
the manmade beach began in 1942. The
sand was sourced from Trelde Næs and
after six yearas of construction, the
beach was ready.

Albuen strand ligger på nordsiden af   
Vejle Fjord. Byggeriet af den
menneskeskabte strand begyndte i
1942. Sandet blev hentet fra Trelde
Næs og efter seks års byggeri var
stranden klar.



Tak for at du fulgte
med os på Turen på
Havnefronten.

Vi håber du havde en
fantastisk tur!


