
KOM UD OG LÆR!
- om Juelsmindebanen

Forløb 15
HISTORIE
4-6 klasse

Jernbanernes historie er spændende og vi kan finde sporene flere steder tæt på skolerne.
Der er eller har været jernbane tæt på Juelsminde, Barrit, Rårup (Gramrode), Hornsyld, Stenderup, 
Løsning, Hedensted, Rask Mølle, Uldum, Ølholm, Tørring og Aale. 

Kontakt Jens Kjær, Glud Museum, E-mail: jk@gludmuseum.dk og få et forløb tilpasset jeres skole.

I røg og damp
Der er masser af både historie og natur/teknik langs jernbanen. Damplokomotiverne var starten på 
en teknisk revolution, der ændrede vores måde at leve på. Nye stationsbyer skød op langs banen med 
nye folk og nye erhverv. Der er nok at tage fat på med damp, diesel, el, telefon, transport m.m.m.

På sporet af banen
Det er sjovt at opdage sporene efter de nedlagte jernbaner. Vi skal på jagt efter de gamle 
stationsbygninger, måske med pakhus og stald. Ude hvor banen lå kan vi finde dæmninger og broer 
og rester efter stoppestederne. Et typisk tegn er også æbletræerne, der er spiret frem, fordi folk smed 
deres æbleskrog ud af vinduerne.  
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Hæftet beskriver et forløb, hvor eleverne dykker ned 
i et stykke spændende lokalhistorie nær ved jeres 
skole. Forløbet skal ses som et forslag, der kan rettes 
til efter lokale forhold og klassens behov.

Udgangspunktet er nærområdet ved jeres skole i 
Hedensted Kommune, med det særpræg, der findes 
lige på jeres sted. Der fokuseres på den lokale 
historie, men fra det nære kigger vi også ud i 
Danmark og den store verden.    

Eleverne kommer til at arbejde med helt lokalt stof og 
får hermed en bedre indsigt i deres lokalområde. Det 
gør arbejdet nærværende, og ofte kan eleverne 
supplere med viden hentet fra familie og bekendte.

Forløbet er et ud af mange KOM UD OG LÆR! - tilbud 
fra Glud Museum, hvor undervisningen flyttes ud i 
nærområdet med hjælp fra museets kultur- og 
naturvejleder.

En uundværlig samarbejdspartner er lokalarkiverne 
og lokale beboere, hvor vi henter guld i form af 
lokalhistorisk viden og de mange gode historier, der 
findes i gemmerne.

Det kan også være en god idé at besøge et af 
museerne. Her kan man få en spændende dag med 
aktiviteter og mulighed for at komme tæt på livet, 
som det var i gamle dage. 

Hvis I har idéer til ændringer og forbedringer, så sig 
endelig til, så vi kan få gjort hæfterne så anvendelige 
som muligt.

Kontakt: Glud Museum, Jens Kjær
Tlf. 42 67 43 13 – E-mail: jk@gludmuseum.dk
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Planlægnings-
møde

Elevernes
forberedelse

På tur Tilbage i 
klassen

Evaluering

2 timer 3 timer 4 timer 2 timer 1 time

Timeforbrug:

Læringsmål:

Læringsmål for historie:

• Du ved, hvornår Juelsmindebanen startede og 
stoppede.

• Du ved, hvor Juelsminde station lå.

• Du kender Juelsmindebanens rute fra Juelsminde 
til Vesterby.

Læringsmål for IT:

• Du kan optage video og oploade til youtube eller 
skoletube

• Du kan skanne gamle billeder og printe dem ud.

3

Planlægningsmøde:

Glud Museum hjælper gerne med at planlægge og 
gennemføre et forløb ved jeres skole. Kontakt derfor 
museets kultur- og naturvejleder i god tid, så I kan få 
aftalt et planlægningsmøde og datoer for forløbet.

På planlægningsmødet rettes forløbet til, så det 
passer til klassens behov og mulighederne i skolens 
nærområde.

Læringsmål fastsættes og forløbet tilrettes i forhold 
til det.

Der afstemmes forventninger og aftales fordeling af 
opgaver.

Museet kan bl.a. hjælpe med:
Kontakt og aftaler med lokalarkiv.
Kontakt til lokale borgere, der kan hjælpe.
Baggrundsmateriale (relevante bøger, artikler, 
historie til forberedelse, kort mv.).
Gennemføre tur og aktiviteter.
Evt. museumsbesøg.

Læringsmål aftales med læreren. Forløbet kan som eksempel lægge mere eller mindre vægt på 
brug af IT.  

Timerne kan samles på temadage eller fordeles over flere uger. Turen på 4 timer kan evt. være 2 x 2 timer.
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Hvor skal vi hen du?
Juelsmindebanen findes ikke mere, men der er stadig 
spor hist og pist og dem skal eleverne på jagt efter. 

Baggrundshistorien
Baggrundsmaterialet ”Juelsmindebanen” læses højt 
og der vises gamle kort og luftfotos fra Hedensted 
Kommunes hjemmeside – hedensted.dk – søg efter 
”Digitale kort”.

Vi taler sammen om de gamle ord.
Hvad er et damplokomotiv, et trinbræt, en remise, en 
stationsforstander osv.?
Har eleverne noget forhåndskendskab til 
Juelsmindebanen eller jernbaner og tog? 

Her gik banen
Sammen ser klassen på de gamle kort og luftfotos. 

Hvis man skifter mellem luftfoto fra 1954 og fra de 
seneste år får man øje på spor i marker og skel, som 
stadig kan ses derude.

kenddinlandsby.dk
Juelsmindebanens forløb er tegnet ind på et nyt 
luftfoto på hjemmesiden kenddinlandsby.dk.
Her kan man følge banen fra Juelsminde til Horsens 
og se placeringen af stationerne undervejs.

Der er lavet en folder ”Langs Juelsmindebanen”, som 
eleverne får med til deres forberedelse.

Elevernes forberedelse:
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Klassen deles i grupper á 3-4 elever og hver gruppe 
skal fortælle historien om et eller to steder på ruten 
fra Juelsminde Havn til Vesterby.

Lære historierne
Der er hjælp at hente på kenddinlandsby.dk, hvor der 
er historier fra stederne på ruten.

Grupperne læser historien om deres sted og 
genfortæller den for hinanden, så de kan huske det 
meste uden at læse op.

De gamle billeder viser udviklingen fra de første 
damplokomotiver over diesellokomotiver til de røde 
skinnebusser.

Forberede videooptagelse
Fortællingerne ude på ruten skal optages på video, så 
eleverne skal øve sig inden. 
Det er vigtigt, at teknikken er i orden og at det 
fungerer med optagelserne.

Eleverne skal øve sig i at tale højt og tydeligt og gerne 
med deres egne ord.

Videoredigering
De forskellige videoklip fra turen skal redigeres 
sammen til en samlet video. Der udvælges nogle 
elever til at foretage den endelige færdiggørelse.

Øve turen:
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Grupperne fortæller stedernes historier efterhånden 
som vi kommer frem på ruten.

Havnen
Juelsminde Havn var den yderste ende af banen med 
spor helt ud på molen. Elevernes fortællinger starter 
på havnen, hvor et af banens venteskure ”Juelsminde 
Syd” i dag bruge som hyggeskur for lokale.

Station og remise
Juelsminde var endestation med funktionærbolig til 
bl.a. lokomotivfører og driftsbestyrer. 
Her var også remise, drejeskive og motorremise.

Teglværk 
Peter Rousthøj fra Stenderup Teglværk var 
idémanden bag Juelsmindebanen og Juelsminde 
Havn. Ved Juelsminde blev der også bygget et 
teglværk, der fik sit eget sidespor, så de kunne læsse 
mursten og drænrør direkte på godsvogne.

Turen går videre over Dykjær til Klakring Station, der 
står meget oprindelig med pakhus og stald. 

Videoer klargøres
Hjemme på skolen sætter grupperne videoklippene 
sammen til en færdig video, der uploades til youtube
eller skoletube, så den er tilgængelig for andre.

På tur & video:
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• Hvad har du lært under forløbet?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Har undervisningen været anderledes end normalt? Beskriv.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad synes du om den måde at lære på, som du har oplevet under 
forløbet?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Har forløbet givet dig større motivation for og interesse i at lære nyt om 
din by og dit nærområde? Uddyb.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad har været det bedste under forløbet? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad kan forbedres?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Efter forløbet - evaluering:
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Horsens Juelsminde Jernbane, B. Wilcke og P. Thomassen

Kenddinlandsby.dk – se Bakkedalsture / Juelsmindebanen

Kenddinlandsby.dk – se Bakkedalsture / Et stykke af Juelsmindebanen

Hedensted.dk – søg efter digitale kort

Baggrundsmateriale:
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Museerne i kommunen har meget at byde på og de 
vil gerne have besøg af skoleelever. 

Med et tema om Juelsmindebanen vil det være 
oplagt at besøge Juelsminde Havnemuseum, der har 
en model over stationen og de nærmeste omgivelser. 

Glud Museum
En fantastisk samling smukke gamle huse og gårde, 
der fortæller om livet i østjyske landsbyer.
Museet har en skoletjeneste med aktiviteter for 
eleverne og en udfarende kultur- og naturvejleder.  
Se mere på: gludmuseum.dk

Hjortsvang Museum
Her er masser at kigge på – store og små maskiner, 
gamle redskaber og huse indrettet som i gamle dage.
Museet tilbyder gratis skoletjeneste med besøg på 
typisk 1½-2 timer – evt. op til 4 timer. 
Se mere på: hjortsvangmuseum.dk

Mindestuen i Gl. Sole
Her åbnes dørene efter aftale til en skolestue, der ser 
ud som for 100 år siden. Den gamle privatskole 
fortæller også historien om ”De stærke jyder” – en 

religiøs bevægelse, der blev udbredt her på egnen.
Se mere på: destærkejydersskole-mindestuen.dk

Juelsminde Havnemuseum
Fortæller fiskernes historie og historien om havnen 
og færgehavnen.
Se mere på: havnemuseum.dk

Uldum Mølle
Den fine gamle mølle maler stadig og er rammen om 
et møllemuseum og en udstilling, der viser udsnit af 
livet i og omkring det store Uldum Kær.
I kan selv male mel og se mølleren arbejde.
Se mere på: uldummolle.dk

Danmarks Ferguson Museum
Her er der traktorer og andre landbrugsmaskiner i 
lange baner. Man må selv gå rundt og kigge i verdens 
største samling af Ferguson traktorer.
Se mere på: fergusonmuseum.dk

På museum: Juelsminde Havnemuseum
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