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4 fantastiske vandre- og løberuter, 
der kombinerer oplevelser og frisk luft med motion!

KLØVERSTIER
Sæby



Grøn rute   |   2,5 km.
Dette er en hyggelig lille spadsere- eller løbetur fra havnen 
langs Strandpromenaden, via villaveje forbi det brusende 
stemmeværk ved Sæby Vandmølle, tilbage til havnen gen-
nem Sæbys ældste bydel. Tag gerne et hvil i Sæby Kirke 
under de enestående kalkmalerier fra klostertiden.

BYEN VED HAVET OG DEN SLYNGEDE Å
I Algade, som følger åens bugtninger, ligger de store købmands-
gårde tæt, mens Strandgade i århundreder har været fiskernes 
kvarter. Læg mærke til de mange historiske bygninger på turen:
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• Sæby Museum, Konsul Ørums Gaard, 
 1600-1700 tallet. (Søndergade nr. 1).
• Clasens Gård, 1750. (Algade nr. 3). 
 Tidligere Clasens Hotel, hvor forfattere og kunstnere, 
 som bl.a. Herman Bang og Gustav Wied, i 1890’erne 
 tilbragte somrene med fester i haven ved åen.
• Adda Ravnkildes hus, 1840. (Algade nr. 7) .
 Forfatterinde 1862-83. 
• Hans Grams Gård, 1624. (Algade nr. 12). 
 Ravsliberi og -museum.
• ”For Retfærdigheden”, 1848. (Algade nr. 14). 
 Råd- og domhus. Nu turistbureau, galleri og kulturhus. 
• Det Gl. Rådhus, 1801, Klostertorvet.
• Juels Hospital. Fattigstiftelse 1565. (Strandgade 2).



Blå rute   |   5 km.

SKAL VI TAGE EN TUR GENNEM ROTTEHULLERNE?
Sæby Å, byens livsnerve og grønne ”navlestreng”, forbinder sko-
ven med havet. Udmundingen har siden vikingetiden dannet en  
naturlig og vigtig havn i det nordlige Kattegat og åen har leveret 
vand og kraft til stampemølle, garveri, farveri og Sæby Vandmøl-
le. Et ”hemmeligt” sted på turen er vejbroen med de kuglerunde 
 åbninger og indbygget ekko - i folkemunde kaldet ”rottehullerne”. 
En næsten magisk overgang fra skov til by. 

Ruten følger Strandpromenaden mod nord, drejer op forbi 
Nellemanns Haves frodige mangfoldighed og Jernkildens 
kølige skygge, ned gennem den kuperede Sæbygård Skov 
til kulturhuset ”Skovlyst”. Følg blot åens bugtninger gennem 
skoven tilbage til byen, langs byens gamle, smalle haver til 
åens udløb i havet. Dette er en tur, som også børnene vil 
elske.
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• Sæby Strandpromenade (2,4 km lang).
• Nellemanns Have. Paradisæblehave, skov- og
 rhododendron-have mm.
• Sæby Jernkilde, tegnet af Ulrik Plesner, 1887, hvor byen 
 blev kurby med helsekure mod bla. blodmangel. 
• ”Skovlyst”, skovpavillon, 1881. Nu Sæby Scenen.
• Sæby Vandmølle ca. 1800, rødder i 1600-tallet.
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endomondo.com og 
endomondos mobil app 
kan hentes gratis i App Store 
og på Android  Market.

Kløverstierne i Sæby
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 kløversti.dk 

Sæby kløverstier består 
af fire ruter, som alle 
udgår fra en Kløverstipæl 
som står på Sæby Havn 
ved broen over Sæby Å.

Ruterne:
 

Grøn rute 2,5 km. 
Se side 2 

 
Blå rute 5 km. 
Se side 3

 
Rød rute 7,5 km. 
Se side 6

 
Sort rute 21,1 km. 
Se side 7

Find ruterne på 
ENDOMONDO



Rød rute   |   7,5 km.
Ruten går gennem Sæbys gamle bydel til byens sydlige 
udkant forbi børnehaven med dyrehold, St.Toftelund, testa-
menteret til byens børn af skolelægen Gybel i 1978. I Gybels 
Plantage passeres en lille sø med ænder og blishøns. Her er 
desuden motionsredskaber, madpakkehus og bålplads. En 
moderat gå-og løberute, som også er velegnet for en picnic 
med familien, så tag bare barnevognen med. 

OPLEVELSER UNDERVEJS:
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• Klostergyden og Det Gamle Rådhus fra 1801.
• Råd- og Tinghuset fra 1848 ”For Retfærdigheden”.
• Børnehaven St. Toftelund med dyrestald.
• Gybels Plantage. Sø, motionssti og madpakkehus.
• Minibyen Sæby. Sæbys huse ca. år 1900 i str. 1:10. 
 Besøg Mini-murerne.
• Sæby Redningsstation. Sæby Rednings- & Bjærgelaug. 
 Pyramideformet med udkigspost. 
• Fruen fra Havet. Byens vartegn og galionsfigur af 
 M. Benthe Norheim.



Sort rute   |   21,1 km.
Man behøver ikke det sorte bælte for at klare den længste 
kløverrute i Sæby. Men den udgør præcis en halv marathon, 
så vælger man at løbe den, er formen allerede god. Efter en 
frisk opstart langs havet, forsættes ad den gamle jernbane-
sti videre til ”bjergetapen” gennem Nellemanns Have, op ad 
Gedebjergvej med den betagende udsigt over Kattegat. Flot 
nedtur gennem Sæbygård Skov, forbi Herregården Sæby-
gård og Sæby Golfklub ad landevejen til Gybels Plantage, 
hvor der kan rastes og strækkes ud. Herfra går turen tilbage 
til Sæby Havn forbi Minibyen, Sæbys flotte redningshus og 
byens vartegn Fruen fra Havet.

OPLEVELSER UNDERVEJS 
- FRA HAVETS FRISKE SALTBRISE TIL SKOVENS DYBE RO.

Rød rute   |   7,5 km.

7

• Strandpromenaden (2,4 km lang).
• Nellemanns Have. Paradisæblehave, skov- og 
 rhododendronhave. 
• Herregården Sæbygård, 1575. Indtil 1536 Børglum-
 bispens sommerresidens. Senest i Slægten Arenfeldts 
 eje. Selvejende Institution med enestående indbo.
• Gybels Plantage og Sø. ’Hjertesti’ med motionsredskaber 
 og madpakkehus.
• Minibyen Sæby - det gamle Sæby genskabt i skala 1:10.
• Sæby Redningsstation. Sæby Rednings- & Bjærgelaug. 
 Pyramideformet med udkigspost. 
• Fruen fra Havet – byens vartegn og galionsfigur af 
 M. Benthe Norheim.



Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem 
Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idræts-
foreninger, Dansk Firma idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 
pilotkommuner i 2011. Udviklingen af stierne er finansieret af 
Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Friluftsliv. 

Kløverstierne er et landsdækkende stikoncept, der tilbyder 
god mulighed for at gå, cykle eller løbe en opmålt og afmær-
ket tur, hvor man samtidig kan få en masse oplevelser. En 
kløversti består af fire ruter, som alle udgår fra en centralt 
placeret Kløverstipæl. I Sæby står den på Sæby Havn ved 
broen over Sæby Å.

Kløverstierne kan også findes med mobilen via Endomondo.

Ud på Kløverstierne

SÆBY
LØBEKLUB


