
Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samar-
bejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma-
idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner 
i 2011. Udviklingen af stierne er finansieret af 
Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Fri-
luftsliv. Mere information om Kløverstierne, deres 
forløb og seværdigheder kan findes via 

 kløversti.dk endomondo.com og
   endomondos mobil app, 

der kan hentes gratis i 
App Store og på Google 
Play.

i Vejen

Niels Hansen Jacobsen 
3,3 kilometer 
 
Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) var en dansk 
billedhugger og keramiker. Niels Hansen Jacobsen 
blev født og voksede op på en gård i Vejen. Han 
rejste ud i verden, men vendte senere tilbage til byen, 
hvor han havde atelier i Skibelund Krat.  
 
Rundt om i Vejen ses Jacobsens værker med Vejen 
Kunstmuseum som højdepunktet. Museet har fokus 
på dansk symbolisme/skønvirke fra omkring 1900 
med en fin samling af skulpturer og keramik.  
 
På ruten vil du også møde nyere kunstneriske vær-
ker. Flere af Jacobsens monumenter kan ses på den 
sorte rute, som passerer Askov Kirkegård og Skibe-
lund Krat.

 

Energi og ånd 
7 kilometer 
 
Vejen-området er og har længe været centrum for 
kreativ energi. På denne rute kan du opleve energien, 
både fra geniet Poul la Cours vindmøller og den energi, 
der kommer af at samle fremsynede og videbegær-
lige mennesker på Askov Højskole. 

Du kommer også forbi flere steder, hvor du kan bruge 
din krops egen energi. 
 
Energi og fremsynethed har også præget den driftige 
Johannes Lauridsen, som var en afgørende drivkraft i 
udviklingen af Vejen til stations- og industriby.

Grænselandet i midten 
16 kilometer - god til cykelturen 
En lille del af turen foregår på grusvej og trampesti. 
 
Området omkring Vejen har altid været et strategisk 
kryds: Siden oldtiden har vigtige ruter krydset hinanden 
her. Ved Skodborghus byggede kongen en grænse-
borg, hvor Hærvejen krydsede over Kongeåen, som 
dannede den vigtige grænse til Hertugdømmet og 
senere til Preussen og Tyskland. 

Også landskabsmæssigt ligger Vejen i et grænseland 
mellem tre landskabstyper på kanten af israndszonen.  
 
I dag ligger Vejen fortsat i et infrastrukturelt kryds for 
transport og energiforsyning.

Leg og bynatur 
5,5 kilometer 
 
En rundtur til parker og legepladser, hvor leg, bevæ-
gelse og frisk luft kan kombineres. Undervejs møder 
du både motionsredskaber, bålhytter, siddepladser, 
stille skovområder og livlige legepladser.  
 
Du er velkommen på skolernes legepladser uden for 
institutionernes åbningstid.  
 
I Troldeparken finder du trolde fra Birgith Bjerres 
bøger. Du kan finde mere om Birgith Bjerre og se 
hendes bøger på Vejen Kunstmuseum. Her kan du 
også lære mere om Pippis tegner Ingrid Vang Nyman, 
som har inspireret en af legepladserne.

Velkommen på Kløverstierne, som er for 
dig, der vil ud i det fri og kombinere oplev-
elser og frisk luft med motion. Vælg den 
rute, der passer dig i forhold til længde 
eller seværdigheder. 

Vælg mellem den grønne rute på 3,3 
kilometer, den blå på 5,5 kilometer, den 
røde på 7 kilometer eller den sorte på 16 
kilometer. Her i folderen kan du lade dig 
inspirere til valg af rute.

Alle ruter starter og slutter ved rådhus-
pladsen.



BO
U

LE
VA

R
D

EN

VAM
D

R
U

PVEJ

V.
 S

KI
BE

LU
N

D
VE

J

VEJENVEJ

SKOVVEJ

ESTRUPVEJ

MALTVEJ

SØ
ND

ER
G

AD
E

KN
U

D
EV

EJ
EN

N
Ø

R
R

EG
AD

E

PARK ALLE

GL. SKOLEVEJ

M
Ø

LL
EV

EJ

SDR. RINGVEJ

GAMSTVEJ

ROSENGADE

PLANTAGEVEJ

SKO
LEG

AD
E

TORVET

SDR. RINGVEJ

0 500250 m

³
5,5 
km

16
km

3,3
km

7
km

KONGEÅVEJ

Ø
.S

KI
BE

LU
N

D
VE

J

Sådan finder du rundt
           Kløverbladet viser, om du er på den grønne,    
           blå, røde eller sorte rute.

           Pilene fortæller, om du skal til højre eller venstre.

Forslag til skiltning på Hærvejsskilte:

Skilte til opsætning på pæle:

Forslag til skiltning på Hærvejsskilte:

Skilte til opsætning på pæle:

Niels Hansen Jacobsen 
3,3 kilometer

Undervejs på den grønne rute møder du: 
- Militarismen 
- Blomsterkummer 
- Ravenna-mosaikfelt 
- Vejen Kirkegård 
- Hytten 
- Tine Hecht-Pedersens skulptur 
- Bedre Byggeskik 
- Museumspladsen 
- Troldespringvandet 
- Johannes Lauridsens buste

Signaturforklaring
 Niels Hansen Jacobsen - cirka 3,3 kilometer
 Leg og bynatur - cirka 5,5 kilometer. 
 Energi og ånd - cirka 7 kilometer
 Grænselandet i midten - cirka 16 kilometer

Leg og bynatur 
5,5 kilometer 
 
Undervejs på den blå rute møder du: 
- Østerbyskolens legeplads 
- Troldeparken 
- Nymans Have (fra slut 2016) 
- Gormsvej - leg og motion 
- Skov ved Hvedevænget 
- Grønvangsskolens legepladsEnergi og ånd 

7 kilometer  
 
Undervejs på den røde rute møder du: 
- Banegård og stationsby 
- Johannes Lauridsen 
- Grønvangsparken 
- Vejen Idrætscenter 
- Frihedskæmpergrav 
- Fredede diger 
- Askov Højskole 
- Askov Højskoles bygninger 
- Poul la Cour Museet 
- Jenny la Cours Væveskole 
- Askov Sløjdskole 
- Askov Forsøgsstation 
- Gormsvej - leg og motion 
- Gammelt elektricitetsværk 
- Troldespringvand

Grænselandet i midten 
16 kilometer - god til cykelturen. 
Omkring Skibelund Krat og på den sydlige 
strækning ved Kongeåen cykler du på grusvej 
eller trampesti. 
 
Undervejs møder du: 
- Banegård og stationsby 
- Hærvejen og underføringen  
- Hærvejen og Halvvejshøjen 
- Miniby og Billingland 
- Genforeningsmonument  
- Skodborghus 
- Grænsekontrolsted 
- Sortehøj og Sortevej 
- Sundbøl Plantage 
- Rester af engvandingsanlæg 
- Frihedsbroen 
- Hærvejen møder Kongeåen 
- Friheden 
- Skibelund Efterskole 
- Skibelund Krat 
- Mannehøj/Kongeengen 
- Askov Højskole 
- Askov Kirke 
- Vejen Kirke og landsby 
- Landskabeligt grænseland

Find mere om ruterne  
 
Du kan læse de enkelte ruters interessepunkter på: 
- VisitVejens app, som du finder i App Store og Google Play.  
Find Kløverstier under byvandringer 
- Endomondos app, som du finder i App Store og Google Play. 
Find Kløverstier under ruter  
- Endomondo.com 
- www.vejen.dk/kløverstiervejen 
- www.kloeverstier.dk


