
	

	

	
	
  Forslag til en  

kulturel og historisk dag i 
ferie- og havnebyen Juelsminde 

 
 
Mellem Vejle og Horsens fjorde ligger den frodige og smukke Juelsminde-halvø. På spidsen af halvøen ligger 
havnebyen Juelsminde, der er en populær feriedestination for hundredetusinde turister fra ind- og udland. 
 
Byen er en oase af hygge og maritim atmosfære med et spændende handelsstrøg, levende havnemiljø, gode 
restauranter og cafeer og skov og strand.  
 
Juelsminde Havnemuseum 
Et naturligt mål for besøget kunne være byens Havnemuseum. Drag tilbage i tiden til dengang Juelsminde blot var 
et lille fiskerleje og senere færge-by med daglige afgange til Kalundborg. Hør også om Fregatten Jylland, som 
godejeren på Palsgaard reddede fra ophugning og som efterfølgende, fra 1912 til 1925, var hjemmehørende i 
Juelsminde. Et af dens kæmpe ankre ligger for enden af Stormolen på Juelsminde Havn.  
Museet tilbyder også en byvandring med guide. 
 
Køreturen på Juelsminde-halvøen er en oplevelse i sig selv 
Når du kommer fra Vejle passerer du Belle Art Gallery og Hotel Vejlefjord med dets smukke park og kurstier (læs 
mere på efterfølgende side). 
 
Kommer du fra Horsens passerer du godset og industrien Palsgaard, frilandsmuseet Glud Museum og 
Nordeuropas største Ferguson-samling hos Danmarks Ferguson Museum (læs mere på efterfølgende side). 
 
 
Frokost, middag eller kaffe 
Fuldend dagen med at spise frokost, spise middag eller drikke eftermiddagskaffe i Juelsminde. Uanset, hvilken 
restaurant du vælger, så vil du sidde centralt og med en smuk udsigt. 
Spisestedet i hjertet af Juelsminde – http://www.spisestedet.nu 
Selskabslokalet Aqua på Juelsminde Havn – http://juelsminde.nu/aqua.html  
Restaurant Færgegården på Hotel Juelsminde Strand -  http://www.jmstrand.dk/restaurant/vin-menukort/  
Restaurant Liniepavillionen på Juelsminde Færgehavn - http://liniepavillonen.dk/busselskabs-menu/ 
Restaurant På Havnen for enden af bådsbroen - http://www.pahavnen.dk  
 
 
Kom året rundt 
Turene kan arrangeres året rundt da Juelsminde Havnemuseum gerne slår dørene op ”kun for dig” i forbindelse 
med selskaber. 
 
 
 
 
 
 
 
For yderligere information og en snak om turpakkerne venligst kontakt Tage Rasmussen  
2023 9401 / tageogina@dlgmail.dk eller Olaf Bach 2328 3111 / gitte.olaf.bach@gmail.com  
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 

 
Juelsminde Havnemuseum - I foråret 2013 besluttede nogle driftige 
Juelsmindeborgere, at de ville etablere et havnemuseum. Tre måneder senere 
slog de dørene op til Juelsminde Havnemuseum, som i dag bliver flittigt 
besøgt af både lokale og Juelsmindes mange turister. Havnemuseet rummer 
en fast samling af historiske remedier, fotos og videooptagelser, og har til 
sæsonen 2016 fået lavet en mini-modelbane af Juelsmindebanen, som kørte 
mellem Horsens og Juelsminde fra 1884 til 1957. 
Læs mere her: https://havnemuseum.dk 
 

 
Belle Art Gallery er et familieejet galleri og tilbyder et eksklusivt sortiment af 
dansk og international kunst fra nøje udvalgte kunstnere. Galleriet, som ligger 
bedårende smukt i Belle-dalen, udstiller og formidler kvalitetskunst i alle prislag 
og i forskellige genrer. Herunder maleri, skulptur, fotokunst, grafik, glaskunst 
etc. 
Læs mere her: http://www.belle-art.dk/dk/  
 
 
 

 
Hotel Vejlefjord – eller Slottet i Skoven, som det også kaldes.  
"Naturen her er smilende og af enestående skønhed" sagde Dr. Saugman 
dengang, og besluttede, at det var her, han ville oprette Sanatorium for 
Brystsyge. 
Mere end 20 km af de oprindelige kurveje er bevaret i det kuperede landskab. 
Parken blev skabt i romantisk landskabelig stil med rhododendron, kurveje, 
broer, vandløb og søer omgivet af skov. 
Læs mere her: http://www.hotelvejlefjord.dk/om-os/natur-park/  
 
 
Palsgaard Slotspark - Palsgaards historie går tilbage til 1275, og den 
majestætiske hovedbygning er opført i 1500.  
Parken blev anlagt af den engelske havearkitekt H.E. Milner, og med sine 21 
hektar er den én af landets største herregårdsparker. Her finder du sjældne 
træer og planter som blev hjemført af diplomaten Holger C. Reedtz i midten af 
1800-tallet. I parken er der også en amfiscene, som hver sommer benyttes af 
tilløbsstykket Palsgaard Sommerspil. 
Læs mere her: http://www.hedenstederne.dk/taet-paa-alt/hedenstedernes-
perler/palsgaard-slotspark  

 
 
Glud Museum er et spændende frilandsmuseum med mange historiske 
bygninger fra Østjylland. I bygningerne oplever man livet i landsbyerne, de 
seneste 350 år. 
Besøg Rasmus Thomesøns gård fra 1662, Hjarnøhuset, den store firlængede 
gård Badensminde fra 1811 og læg også vejen forbi den store udstillingshal 
med landbrugsredskaber, hestevogne, og landhåndværk. 
Læs mere her: www.gludmuseum.dk  
 
Danmarks Ferguson Museum – Nordeuropas største samling af Ferguson 
traktorer. Her træder du direkte ind i stemningen, som du måske husker fra 
bedstefars gård eller barndomshjemmet. Nyd de flere end 250 Ferguson-
traktorer og redskaber. Der er dyr i stalden, natur, ro og frihed og altid 
igangværende projekter i værkstedet. Den smukke bindingsværkslade væltede i 
en storm og blev genopbygget sten for sten. 
Læs mere her: http://www.fergusonmuseum.dk  


