
Find Huset! 
På husjagt i Vejles gader 

      

***** 

 

Spilleregler 

* På de næste sider vil du finde 10 fotos af 10 huse i Vejle, der alle er mere end 100 år 

gamle. Alle ti huse findes stadig. Nogle er lette at genkende – andre svære. 

* Når du har fundet et hus, tager du et billede. 

* Når du er færdig med ruten (se kort) – eller så meget af den, du orker at gennemføre – 

sender du dine billeder på mail til karco@vejle.dk senest 22. februar. 

* Jo flere huse du når, desto større chance er der for at vinde et eksemplar af vores Lokal-

historiske Kalender og lidt godt til ganen.  Vi trækker fem vindere blandt de, der har flest 

rigtige svar.  

Lidt hjælp… 

Der er mange huse i Vejle, så vi hjælper dig lidt på vej. Nederst finder du et kort med ti 

cirkler. Inden for hver cirkel finder du et af de ti huse.  

Til hvert hus er der lagt et par hints ind. 

God fornøjelse  

   

mailto:karco@vejle.dk


Hus nr. 1 

 

 
 

HINTS: 

 

Dette hus finder du i en gade, der i gamle dage var kendt som byens ”skomagergade”. Rig-

tig mange skomagermestre havde her deres værksted. 

Huset, du skal finde, har imidlertid intet med skomagervirksomhed at gøre. Det rummede 
oprindeligt en virksomhed, som senere skulle blive en af Vejles største med en stor fabrik, 
der lå, hvor Byparken ligger i dag.  



Hus nr. 2 

 

HINTS: 

Denne er svær! Huset er næsten ikke til at kende i dag.  
Vi befinder os nord-vest for Nørrebrogade. 
Du skal især kigge på vinduerne på 1. og 2. sal for at kunne finde det. 
 
I 1907 var der en cykelforretning, et sagførerkontor og et købmandskontor i bygningen. I 
dag finder du i den ene halvdel en fotoforretning og i den anden en modebutik.  



Hus nr. 3 

   

 

HINTS: 

Vi befinder os på Vejles hovedstrøg. Billedet er fra 1905, og også her har huset markant 
ændret udseende. De to kviste findes ikke længere og bygningen har i dag synligt bindings-
værk. 
Du vil dog stadig kunne finde den gamle portprydelse, som kan ses over butiksdøren. 
Huset er fra 1769 og dermed Vejles ældste. 



Hus nr. 4 

 

HINTS: 

Det er mange år siden, at denne villa fungerede som privatbolig. Men det gjorde den her i 

1907, hvor en lokal margarinefabrikant boede med sin familie. Margarinefabrikken lå lige 

ved siden af. 

Vi befinder os i udkanten af Vejle midtby mod nord. 



Hus nr. 5 

 

HINTS: 

Her ser du et hus, der ikke har ændret sig synderligt de sidste 100 år. Det karakteristiske 

hjørnetårn kaldes et ”bæverhalespir”, og det ser nøjagtig lige sådan ud i dag.  

 
Navnet på gaden, der ses til højre i billedet, hedder ”….borg”  



Hus nr. 6 

 

 

HINTS: 

For at finde dette hus skal du bevæge dig om på østsiden af jernbanesporet. 

Vi er ikke så langt væk fra Vor Frelsers Kirke. 

Huset, som dengang var privat bolig for en kendt murermesterfamilie, er stort nok til i dag 

at kunne rumme en børnehave. 



Hus nr. 7 

 

 

HINTS: 

 

Vi er på en af de mest centrale pladser i Vejle og fotografen står med ryggen til Vejles æld-

ste kirke. 

Mere hjælp får man ikke til dette billede… 



Hus nr. 8 

 

HINTS: 

Her er vi væk fra midtbyen og har bevæget os ud på en del af den gamle hovedvej mod Ri-

be. 

Husrækken findes stadig, dog er der ændret på et par ting. Den høje skorsten på det første 

hus findes ikke mere, og kun et af husene har bevaret en murstensfacade. Resten fremstår i 

dag med pudsede facader.  

I forlængelse af det sidste hus er der senere blevet bygget til.  



Hus nr. 9 

 

 

HINTS: 

Dette hus har du sikkert lagt mærke til, men måske mest fra den anden side? 

Familien, der fik huset bygget, var en meget kendt fabrikant-familie og du kan faktisk se no-

get af fabrikken i baggrunden (de bygninger findes ikke mere). Fabrikken gav arbejde til rig-

tig mange i Vestbyen. 

I dag ligger huset lige ud til en rundkørsel og vi befinder os ret centralt i Vejle.  



Hus nr. 10 

 

HINTS: 

Kig godt på billedet og læg især mærke til baggrunden til venstre, så har du en fornemmel-

se af, hvor i byen, vi er. 

Vi ser her bagsiden af huset – det kan være svært at få øje på det fra gaden. Men læg mær-

ke til de karakteristiske sten i vinduesbuerne – de findes nemlig også på forsiden af huset.  




