
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 beboelses-

bygninger 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 be-

boede 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, udyr-

kede arealer og private skove kan ved skiltning for-

byde 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 lyst-

sejlerne. 

Museet ligger på Havnegade.  

Se åbningstider på: www.havnemuseum.dk. 

 

Glud Museum er et frilandsmuseum med historiske 

bygninger fra egnen, bl.a. et fiskerhus fra Strandhu-

se og ”Danmarks smukkeste bondegård” Badens-

minde. 

Se åbningstider og aktiviteter på museets hjemme-

side 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. 
 

 

 

 

 

Kuren 

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 Juelsmin-

de. 

Tak til støtten fra Hedensted Kommune og sponso-

rerne Juelsminde Vand, Visit Juelsminde og Super-

Brugsen. 

 

 

RUTE 3 – JUELSMINDE BY 
 

 

 

 
 



 

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

 

1. Fregatten Jyllands anker 

2. Diget 

3. Bjørnsknude 

4. Misser 

5. Strandhuse 

6. Kysthospitalet 

7. Teglværket 

8. Skovly 

9. Mindesten 

10. Stationen 

11. Skovfogedhuset Søkjær 

12. Kirken 

13. Hellebjerg Mølle 

14. Montmartre 

15. Færgegården 

16. Julemærkehjemmet 

17. Færgehavnen 

18. Havnen 

19. Havnemuseum 

20. Havnegade 4 

21. Odelsgade 

22. Else Hvid’s hus 

23. Kuranstalten 

24. Svanedammen 

25. Mindeparken 

26. Lille Søkjær 

27. 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  

 

 



RUTE 3 – JUELSMINDE BY 

Efter jernbanen kom til i 1884 og havnen blev an-

lagt i 1896 kom der gang i udviklingen og der op-

stod en ny by - Juelsminde.  
 

Vejen, der gik fra stationen og havnen mod vest, var 

den første vej i byen og den blev til Odelsgade, 

opkaldt efter Odelsbjerg, den store bakke ved Fær-

gegården. 
 

1. Havnemuseum 

Blev stiftet den 4/4 2013 på stiftende generalfor-

samling – åbnet den 20/6 2013 – tidligere tjente 

bygningen som havnesmedie. 
 

2. Havnegade 4 

Bygningen blev bygget umiddelbart efter havnen 

blev etableret i 1896, formålet hermed var at den 

skulle tjene som overnatningssted for dem der an-

løb havnen – men dette slog fejl og ejendommen 

blev herefter anvendt til mange formål bla. Land-

bohjem, lager for Palsgaard senere vandrehjem nu 

beboelse. 
 

 
 

3. Odelsgade 

Brøndum – oprindelig sommerbolig for sagfører 

Matzen – Arboe Brøndum købte og ombyggede til 

hotel omkring 1960. Fremtræder nu i dag som 

”BRØNDUMHUS” med torv. 

Radioforretning – byens 1. købmandsforretning 

1898 – flyttede senere til ”Kompastorvet” 

CheckPoint – tidl. kun i 1 etage – drevet af frøkner-

ne Jensen som Trikotage (metervarer) – ikke oprin-

delig bindingsværk 

Afholdshotellet/Højskolehjem indviet i 1909 – ved 

tårnet var der tidligere skomager. Senere ombygget 

til Bodega ”Skomageren” nu lejligheder. 

Biografen etableret 16/7 1942 af Harry Skårup Gejel 

– det var tidligere lokale for Handelsbanken, fra ca. 

1929. 

Centret – bygget 1961 som blandet manufaktur-

handel bygget af Georg Jørgensen der også var 

stærkt engageret i Færgens genopståen (Juelsmin-

de-Kalundborg Linien) i 1973 blev ejendommen 

ombygget og der blev etableret butikscenter med 

flere brancher. 

Cementstøber – i starten af 80’erne byggede Viggo 

og Ilse Frandsen en moderne Sport- og marinefor-

retning. 

Pottemageren - omkring 1920. Pottemageren her 

har altid været godt besøgt af byens turister, der 

skulle have ”Navnekrus” med hjem. 
 

4. Else Hvids hus 

Her boede Else Hvid (1918-1980) og havde sit ateli-

er. Hun var en særpræget kunstner og person-

lighed. Ifølge eget udsagn malede hun kun ca. 100 

malerier i hendes lange karriere. Til gengæld var 

malerierne kæmpestore.  
 

5. Kuranstalten 

Bygget som badehotel i 1898, men med begrænset 

succes. Siden indrettet til kursted – med bl.a. mas-

sage, lysbade og medicinske bade. ”Kuren” blev i 

1992 solgt til Juelsminde kommune og er nu bygget 

om til lejligheder. 
 

6. Svanedammen 

Det lave, sumpede område blev hævet ved at ud-

grave en stor dam og sprede den opgravede jord ud 

på arealet, sammen med sand fra bakkerne i sko-

ven. Nu kunne der bygges villaer, anlægges haver - 

og udsættes svaner i dammen. 
 

7. Mindeparken 

Industrimanden Ejnar Viggo Schou, skabte en stor 

virksomhed på Palsgaard og var primus motor i 

Juelsmindes udvikling. Den 10 tons tunge sten er 

hentet fra runddyssen Kongshøj ved Barrit. 
 

8. Lille Søkjær 

Palsgaard solgte grunden i 1922 til søstrene Hanne 

og Marie Jensen for 901 kr. der opførte ejendom-

men. Solgt i 1943 til tandlæge August Wille for kr. 

9.000. 
 

9. Skolen/biblioteket 

Skole til 1953 – Rådhus til 1980 - herefter Bibliote-

ket. 

 
Cementstøber  


