FÆRDSEL LANGS RUTERNE
Vi beder om, at man viser hensyn, når man går
langs ruterne og følger de gældende regler:
Vandring ad veje og stier i det åbne land er tilladt.
Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne
for færdsel til fods, kortvarig ophold og badning.
I privatejede skove må man gå på stier og veje fra
kl. 6 til solnedgang.
Færdsel er på eget ansvar.
Man skal følge anvisninger på skiltning.
OPHOLD
På privatejede strandbredder og kyststrækninger er
ophold og badning inden for 50 m fra beboelsesbygninger ikke tilladt.
I private skove og på private udyrkede arealer er
ophold inden for
150 m fra beboelses- og driftsbygninger ikke tilladt.
I offentlige skove er ophold inden for 50 m fra beboede bygninger ikke tilladt.
HUNDE
Hunde skal føres i snor langs ruterne.
JAGT, LANDBRUGS- OG SKOVARBEJDE
Ejeren af private veje og stier i det åbne land, udyrkede arealer og private skove kan ved skiltning forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt eller
udføres intensivt landbrugs- eller skovarbejde.
Juelsminde-Klakring lokalarkiv
Har man fået vakt interessen for områdets historie
er der hjælp at hente på lokalarkivet.
Se nærmere på www.juelsminde-lokalarkiv.dk
Juelsminde Havnemuseum er et nyt og spændende
museum med historier om havnen, fiskerne og lystsejlerne.

Museet ligger på Havnegade.
Se åbningstider på: www.havnemuseum.dk.

Bjørnsknude omkring 1925

Glud Museum er et frilandsmuseum med historiske
bygninger fra egnen, bl.a. et fiskerhus fra Strandhuse og ”Danmarks smukkeste bondegård” Badensminde.
Se åbningstider og aktiviteter på museets hjemmeside www.gludmuseum.dk
KEND DIN LANDSBY
Projekt Kend din landsby arbejder sammen med
lokalarkiverne i
Hedensted Kommune om at formidle historier om
folk og liv på egnen.
Rundt om i byerne og landskaberne ligger mange
historier gemt og dem vil vi finde frem og fortælle
videre til dem, der kommer forbi.
Historierne kan hentes på stedet via QR-koder, der
scannes med en moderne mobiltelefon.

Tre historiske vandreture
rundt i og omkring Juelsminde.
På turene kan man hente
historier og billeder fra
Juelsminde via QR-koder,
der kan scannes med en
moderne mobiltelefon.
De tre historiske ruter er blevet til i et samarbejde
mellem Juelsminde-Klakring Lokalarkiv og projekt
Kend din landsby, Glud Museum og Visit Juelsminde.
Tak til støtten fra Hedensted Kommune og sponsorerne Juelsminde Vand, Visit Juelsminde og SuperBrugsen.

RUTE 1 – RUNDT OM BJØRNSKNUDE
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Fregatten Jyllands anker
Diget
Bjørnsknude
Misser
Strandhuse
Kysthospitalet
Teglværket
Skovly
Mindesten
Stationen
Skovfogedhuset Søkjær
Kirken
Hellebjerg Mølle
Montmartre
Færgegården
Julemærkehjemmet
Færgehavnen
Havnen
Havnemuseum
Havnegade 4
Odelsgade
Else Hvid’s hus
Kuranstalten
Svanedammen
Mindeparken
Lille Søkjær
Skolen/Biblioteket

Kortet findes også digitalt på www.kenddinlandsby.dk.
Se under Kort / Juelsminde.
Send venligst kommentarer og bemærkninger pr. mail til
Juelsminde-klakring-lokalarkiv@jafnet.dk eller via vores
hjemmeside www.juelsminde-lokalarkiv.dk

Tur .1 og 3 er hver på ca. 5 km, tur 2 er ca. 2 km

RUTE 1 – RUNDT OM BJØRNSKNUDE
Juelsminde – byen, havnen og sommerhusene ligger på lave strandenge, skabt af sand og tang,
som havet har ført ind i bugten nord for Bjørnsknude.
1. Ankeret
Fregatten Jyllands store, flotte anker er Juelsmindes
vartegn. I 1912 købte godsejer Schou, Palsgaard,
Fregatten Jylland, der dermed blev reddet fra ophugning. Indtil 1925 lå fregatten for anker i Sandbjerg Vig og blev en stor turistattraktion.
2. Pumpestationen
Før diget og sommerhusene kom til blev de lavtliggende strandenge ofte oversvømmet af havet.
Ved en voldsom storm fra nordøst i 1945 nåede
bølgerne helt op til Strandhusevej og vandet fossede ind i huse og ned i kældre i Strandhuse og Juelsminde.
For at forhindre gentagelser besluttede man sig for
at bygge diget og pumpestationen.
3. Bjørnsknude
Bjørnsknude Rev strækker sig 2½ km ud i havet mod
sydøst. Her lå i fordums tid en ø eller halvø – måske
med bjørne – men helt sikkert med skov og høje
skrænter mod havet. Havet sled på skrænterne og
bortførte sand og ler, hvoraf noget lagde sig til ro
mod nord og dannede den lave strandeng, hvorpå
Juelsminde er bygget.
4. Misser
Jens Misser (1922-2014) – fisker, samler, lokalhistoriker og fortæller – boede her på Bjørnsknudevej.
Han efterlod en guldgrube af fotos, dagbøger, fortællinger og avisartikler, samlet gennem et langt liv
– alt omhyggeligt ordnet og registreret.

Jens Missers arkiv er nu tilgængeligt for alle på Juelsminde-Klakring Lokalarkiv og benyttes til udstillinger på Juelsminde Havnemuseum.
5. Strandhuse
Engang et ensomt beliggende fiskerleje på sognets
ringeste jord. For 50 år siden en landsby med købmand, mælkemand, gartner, hotel, konditori, brødudsalg, el-forretning og manufakturhandler.

8. ”Skovly”
Det specielle hus blev bygget af baron WedelJarlsberg, som atelier for billedhuggeren Pedersen
Dan, der skulle forsyne Palsgaard park med skulpturer.
9. Mindesten for Peter Rousthøj
Rousthøjs Allé er opkaldt efter foregangsmanden
bag jernbanen fra Horsens til Juelsminde og bygningen af Juelsminde Havn.
10. Stationen
Jernbanen kom hertil i 1884 og det blev starten på
en ny by ved banens endestation - Juelsminde.
Den første bygning var stationsbygningen med bolig
for driftsbestyrer og stationsforstander. Vandrehjemmet ved Campingpladsen var tidligere Remisse.

6. Kysthospitalet
Den første afdeling fra 1902 var et sanatorium med
plads til 52 kirtelsvage børn, dvs. med tuberkulose.
En ny afdeling blev indviet i 1932 til 54 voksne patienter med kirurgisk tuberkulose.
For enden af Kystvej fortsættes ad stien, der lige før
Teglværkssøen følger en rest af den nedlagte Juelsminde-bane.
7. Teglværket
Juelsminde Teglværk lå her inde bag søen (den tidligere lergrav) fra 1897 til 1968. Ud over en traditionel produktion af mursten, tagsten og drænrør
fremstillede man bindemiddel og formsand til støberier af områdets højplastiske ”JUMI-LER”.

Kysthospitalet

