
KORT OG LTVE,RSIGT OVER YEJE]',I BY
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N. Damms Cemenlvarelabrik.
Bloksborg husholdningsskole.
K i rke.
K. rkegård.
Hvilehjemmet Merci.
Sporlsplads.
Vejen Maskrnfabrik A'5.
Te nn isba ne.

Po I it isialio n.

Reslauralion »Bygningen«.
Anlæg m. dyrepark.
Kommunekonlor.
Vejen Apolek. 1

Springvandspladsen.

B i bl iolek.
Fri I u llssvømmebad.
Eleklricilelsværk- og vandværk,
Vejen Kino.
A/S Cenlrallrykkeriel.
Festplads.
Vejen-Hallen-
Fri I u flsleater.
A,/S Phønix, Tagpap oq vej-
malerialer.
Ruleb i I slation.
Vejen Folkebank.
Veien Andelsmejeri.
Banken lor Vejen og Omegn
Tea Ie r.
Hansens Holel.
J ernbanestalr on.
Margarlnelabrikken Alla A/S.
Vejen Handelsskole.
Vejen Sparekasse.
Vejen Trælaslhandel A/S.
Po sfh u s.
Sladion.
Resfauralion »Palmehaven«.
Simon Brønd & Co. A/S, barne-
vognsfabrlk.
S porlsplads.
Bakkely skole.
Jydsk Sfakilfabrik A/S.
Bøtnehjemmef Brejdablik.
Søren Willadsens Møbellabrik l/S,
Magnus J. Uldalls Melalsløberi.
I
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fridi om bgens frrsforce
Den gamle Hærvej, der gik midl gennem VEJEN BY

(nu Nørregade og Søndergade) var i gamle dage den
slore handels- og kullurvej {ra syd. På el rel lidligl lids-
punkl blev Vejen derlor den nalurlige markedsplads lor
de omboende lolk. Her handledes med romerske smyk-
ker, klæder og krydderier i bylle {or rav, fisk, huder,
hesle og slude. Men haervejens belydning som færdsels-
vej lable i værdi eflerhånden som andre færdselsveje
opslod, og udviklingen gik kun megel langsomt {remad,
så Vejen lor knapl hundrede år siden sladig kun var en
lille landsby med ca. 750 indb., medens den i dag - i

krall af de slore landskendte virksomheder og jernbanen
Kolding-Esbjerg - nu er en af landefs slore slalionsbyer
med over 5000 indb. Årsagen lil denne væksl skyldtes i

lørsle række en enkell mand - enfreprenør og labrikanl,
senere nalionalbankdireklør Johs. Lauridsen - der i spid-
sen for en række drillige mænd anlagde lorskellige virk-
somheder, samlidig med al banen blev anlagl.

Men også på kunslens område har Vejen lormået al
gøre en indsals gennem billedhuggeren Niels Hansen
Jacobsens særprægede, landskendte arbejder. Hansen
Jacobsen, der er fødl og opvoksel i Vejen, har ved sine
kunslværker, der udslråler monumenlal krafl og lanlasi
skabl varige kunslneriske vaerdier. El al Hansen Jacob-
sens arbejder er byens på en gang skønne og ejendom-
melige varlegn: »Trold der vejrer Krisfenkød". En alstøb-
ning af delle kunslvaerk lindes opslillet på springvands-
pladsen i Vejen og i Glyplolekels have i København.

Med landsudslillingen "Sydjydsk Udslilling« (somme-
ren 1951) blev Vejen kendt ud over landel, Iordi en hel
by her var gåel sammen om al løse en opgaver der lak-
Iisk var for slor lor en by af Vejens sførrelse.

§cprrrdr gkeeler { btlen o$r olr'oe$rfisn
Foruden al være en drillig industriby er VEJEN også

en by, hvor sporlen er i højsædel, og på en rundlur i

byen vil man hurligl bemaerke de mange former {or
sporlspladser, der præger byen, som I. eks. det nydelige
sladion, hvor mange spaendende lurneringskampe er ud-
kæmpel, og del nye idrælsanlæg, der er ved at blive
anlagl omkring den slore Vefenhal. Byens hjerlebarn -
frilullssvømmebadet - med sil kryslalklare, varme vand
vil {risle mangen en lilskuer lil en rask Iille svømmelur.

I umiddelbar naerhed af idrælsanlæggel ligger byens
nydelige anlæg med den idytliske lriluflsscene - nok en
spadserelur vaerd. Bemeerk også den smukkc stalionsbyg-
ning og Johs. Lauridsens buste på banegårdsptadsen.

Men ingen lilrelsende vil sikkerl undlade al hilse på
,Trolden« selv - byens varlegn - udlørl af billedhugger
Hansen Jacobsen. Del er e{ smukl syn al se lrolden slå
midf på springvandspladsen og få den blanke Broncekrop
oversprøjlel med plaskende vandslråler. I baggrunden
flankerel al byens slollhed, museel, med de skønne Han-
sen Jacobsen skulplurer og den smukke malerisamling.

Men el besøg i VEJEN er ikke fuldendl uden el lrip ud
i den omliggende gamle kulluregn med nordens slørsle
højskole, Askov højskole, den smukke mindepark, Skibe-
lund Kral, Eslrup og Sønderskov herregårde, runeslenen
ved Læborg kirke, den ejendommelige grani{kirke i

Mall, Ior ikke al lale onr Kongeåen, der klukkende snor
sig mellem grønne skrænler, - el hislorisk minde og el
eldorado lor lyslliskere.

I rilut'tssvømmebadet og Vepn Hallen (Idrætshal)

Døden og Moderen i Wjen kunstmaseum

?{oteCIrr os reslsurtrfdomer
YEJEN:

HOTELLER:

Hansens Holel, Nørregade, ffi 25
Anlal vær.: 20 enk. kr. 5,50- 9,50

6 dob. kr. 13,00-18,50
Velen Gæslgivergard, Borgergade, ffi 45

RESTAURATIONER:
Hansens Holel, Nørregade, B 25

Vejen Gæslgivergård, Borgergade, ffi 45
Palmehaven, Søndergade, ffi 82
Bygningen, Skovvejen, €l 183
Villes Kondilori, Nørregade, €: 217

OMEGNEN:

HOTELLER:

Houborg Kro, Houborg, ffi 1

Larsens Holel, Holsled by, ffi  B
A{holdsholellel, Holsled sl., ffi 95
Cenlralholellel, Brørup, @ 27
Holel Brørup, Brørup, ffi 7

RESTAURATIONER:
Houborg Kro, Houborg, ffi 1

Larsens Holel, Holsled by, ffi aB
A{holdsholellel, Holsled st., ffi 95
Bække Kro, Bække, € 3
Foldingbro Kro, v. Kongeåen, Foldingbro,

ffi Brørup 10
Kongeåkroen pr. Brørup, ffi Brørup 39
Holel Brørup, Brørup, ffi 7

S pri.n gø and s pladsen med, mu s e e t



.?*r"s/';g f iJ t'*'cifd tr6f s{.r.trr
VEJEN ligger i en særpraegel egn omgivet af vældige

bakkedrag, søer, slore løvskove og planlager, der giver
muligheder for mange udfluglslure. Nedennævnle for-
slag er eksempler herpå.

Iur l.
Fra VEJEN ved hovedvej 1 kører man nordøsf lil Ge-

slen. Derlra mod nordvesl gennem Slavnshede-planlage
og -mose lil Bække, med den gamle runeslen. Fra Bække
køres der mod sydvesl ad hovedlandevejen mod Gern-
drup og videre over hovedvej I lil Brørup. Ved Brørup
lorv drejes mod vesl iil Tirslund, med Tirslund stenen,
der er en megel slor sadelformet llylteblok. Fra Tirs-
lund forlsælles mod sydøst lil Folding over hovedlande-
vejen mod nordøsl lil Mall med den ejendommelige 600-
årige granilkirke, Derlra videre {il Mallbæk og del skønne
moselerræn, hvor lo broncelurer blev fundef. Fra Mall-
bæk køres lil Askov, hvor nordens slørsle og mesl ansele
højskole ligger. I Askov Iindes la Cours bekendle mølle.
Fra Askov tilbage lil Velen.

Tut 2.
Fra VEJEN køres i retning mod Læborg, men ca. 2 km

udenlor VEJEN stoppes der op ved Vejen vandmølle.
Der er kun Iå resler lilbage al den gamle mølle, men i

dag drives der omfallende og inleressanl opdræl af
ørred-yngel. Der lorlsælles videre lil Læborg, hvor der
foran kirken slår en runeslen fra dronning Thyras tid. Fra
Læborg køres der mod nord Iil Asbo og Bække, men
ca. I km Iør Bække drejes der al mod vesl lil Villrup
og den slorslåede udsigl over landskabel nydes fra den
nord lor byen liggende Viflrup bavn. Ad de sandede
hedeveje lorlsælles mod Oxlund og videre mod nord
lil Enrico Dalgas's gård, Høllund Sø9ård med mindes-
mærkel lor Dalgas. Gården ligger i den sydliga del al
Hølfund Søgård- og Houborg planlager, der var del lør-
sle slore lremslød for al bringe heden under kullur. Der

efler drejes mod vesl lil Houborg, med den hyggelige
gamle landskendle kro. Fra Houborg køres mod vest lil
Baldersbæk og Baldersbæk planlage. Grosserer Holger
Pelersen har der oplørl el lille slol, og i planlagen Iin-
des en stalue al ham. Der køres lilbage til Houborg og
mod syd og øst lil KIelund, og videre i relning mod
Asserbølgård, hvoreller der drejes mod syd og forl-
sælles gennem den smukke Slilde-planlage. Ca. 1,5 km
syd for Slilde-planlage forlsælles luren mod vesf lil
Gerndrup og Hundsbaek-planlage med lru Metles bjerg,
Derfra lil Gammelby ud på hovedlandevejen og lilbage,

Tur 3,
Fra VEJEN køres mod syd lil Skodborghus, hvor

Kongeåen ligger ca. 200 rn syd {or vejkrydsel. På vejens
venslre side {ør broen siår en mindesten hvor def gamle
kongelige slol, Skodborghus, har Iiggel. Derlra {orlsæl-
les luren ad hovedlandevejen langs Kongaåen. Der slop-
pes op ved Skibelund, ca. 3 km fra Skodborghus, hvor
der er den megel smukke og ejendommelige park med
de mange mindesmærker, bl. a. »Modersmålel« og »Mag-
nusslenen«. Fra Skibelund køres vestpå, hvor. der knapl
3 km lør vejkrydsef ved Foldingbro drejes af {or al se
den skønlbeliggende gamle herregård Sønderskov, byg-
gel 1622, Sønderskov mølle og mølledam. Derpå lorl-
sælles igen ad hovedlandevejen 1il Foldingbro, hvor del
gamle grænsetoldsled ved Kongeåen ligger, og videre
lil Bobøl, hvor der drejes mod nord gennem Holsled
sfationsby og Holsled by lil hovedvej 'l som følges
til VEJEN. På hjemve,ien sloppes op ved den inleres-
sanle herregård Eslrup, i Eslrup skov, som hovedvejen
Iører igennem. Eslrup herregård er optørl i sin nuvæ-
rende skikkelse i 1721.

Ladelund Landbrugsskole med løndbrøgs- og mejerimaseum

N. Hansen Jacobsen: Modersmålet. (Sbibelundl

Sors&aJ/ i g t *pl ut;sni,'t ø*
Auloreparalion:

Aulo-Cenlra:en, Søndergade 31, €:279 - 300
J. Kjær Jørgensen, Nørregade, S 210
Veien Automobillager, Søndergade, €T 170 - 270
Vejen Molorkompagni, Frederik d.7. gade, ffi'550
Ingemann-Madsen, Frederik d.7. gade, e 289

Cykle- og molorcyklereparalion:
Marlin Sommerlund, Søndergade, B 127
Karl Jensen, Skoleqade, (B 131
J. Andersen, C.K.V. F. 7. gade, ffi 262

Service-slalioner;
Esso service, Præslevænge l, €' 830
R,c. Magnussen, Nørregade, ffi 106
H. Klockmann, Søndergade, ffi 436
J. E. Nrelsen, Esbjergvej 1, @ 496

^ulo.hiælp: 
Falcks Redningskorps, hovedvej 1, €l 57.

Parkering: Ved banegården - Lindegade - Korsgade
Pengeinsliluller: Mind,evej - Øslergade,

Banken for Vejen og Omegn, Nørregade, ffi 445
Vejen Sparekasse, Søndergade, € 24
Vejen Folkebank, Nørregade, ffi 610

Leirplads: Borgergade
Veien slalsbaneslation (åben hele døgnet), ff 76

Posl- og telegralkonlor, Søndergade, ffi 88
åben kl. 9-12 og 14-17t;r. Lørdag 9-14

Veien rulebilslation, Jernbanegade, B 15

Bibliotek: Sprinqvandspladsen, åben, udlån l0-12, 14-18,
'19-20, Iæsesluen 10.-21

Muteum: Springvandspladsen, åben: sommer 10-12 og 14-17;
vinler 14-17. Entr6 0,75

Biogral: Nørregade, € 216
Taxa- b i Ier:

Allr. Chrislensen, Jernbanegade, ffi 15
Jens Skov,.Skovvej, B 126
Alfr. Pelersen, Jernbanegade, ffi 213
Taxa, Banegårdspladsen, ffi 17
Auq. Klockmann, Jarnbanegade, ffi 63
Willys Taxa, ffi 32

lnlormalion: H. Bruun-Møllers boghanCel: Turisibureau, ($l 2.1

Malt kirke



W jen- garden, byens landskendte drengeorleester
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Alstande i km:
Fra Aabenraa 58 km
Fra Aalborg 215 km
Fra Aarhus 112 km
Fra Esb;erg 48 km
Fra Haderslev 42 km
Fra Kolding 25 km
Frd Kongeåen .. 3 km
Fra Krusaa 82 km
Fra Odense ., 95 km
Fra Ribe 33 km
Fra Snoghøi 44 km
Fra Ve;le , .. ... 43 km


