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Hedensted

Lis La Cours søster  
 Erna Jensen arbejdede som 
køkkenchef på Færgegården. 
Hun var forpagter fru Ellen  
Rasmussens højre hånd,  
mindes Lis La Cour. Hendes 
mor Helene Petersen  
arbejdede også i køkkenet, 
mens hendes far Peter  
Petersen arbejdede som  
parkeringsvagt ved  
Færgegården. Fotografiet er  
fra omkring 1950.  

 FOTO: SØREN E. ALWAN

Der var mange ansatte  på Færgegården omkring 1950’erne. Her 
ses nogle stykker af dem. Lis La Cour gætter på, at der om  
sommeren arbejdede omkring 30 på den gamle færgegård.  

 FOTO: SØREN E. ALWAN  

Hotel Juelsminde Strand er blevet udvidet  og bygget om af flere omgange. Her ses fra venstre bygningen fra 1934, i midten bygningen fra 1910 og th. den oprindelige bygning fra 
1813. I 1960 brændte de to sidstnævnte bygninger stort set ned til grunden.  FOTO: UDLÅNT AF JUELSMINDE-KLAKRING LOKALARKIV

FÆRGEGÅRDEN
 n Opført 1812-1813  som kongeligt bevilliget gæstgiveri  

”Juels Minde”
 n 1856:  Færgeruten Klakring-Bogense nedlægges
 n 1884:  Horsens-Juelsminde-banen åbnes
 n 1910:  Godsejer Einar Schou udvider gæstgiveriet og omdøber 

det til ”Færgegården”.
 n 1922:   Emil Rasmussen bliver forpagter af Hotel Færgegården. 
 n 1934:  Fru Elisabeth Schou udvider Færgegården, der nu er et 

mondænt badehotel med musik og dansant, tennisbane og 
badehus i bugten. 

 n 1943:  Emil Rasmussen fortsætter som hotellets leder frem til sin 
død i 1943, hvorefter hans enke Ellen Rasmussen driver hotellet 
videre til 1949.

 n 1949:  Anthon Basse bliver forpagter. 
 n 1952:  N. P. Sørensen bliver forpagter.   
 n 13. maj 1960: Store dele af Færgegården brænder, og Palsgaard 

sælger ejendommen til Kai Thygesen fra Bygholm Parkhotel.
 n 1962:  Juelsminde-Kalundborg-ruten indvies. Hugo Gade fra 

Esbjerg overtager hotellet.
 n 1966:  HK køber hotellet og omdanner det til et kursus- og 

konferencecenter.
 n 2003:  HK sælger hotellet til Palsgaard, der sælger det videre til 

investor Thomas Kronborg i 2005.
 n 2010:  Hotellet lukker, efter flere forpagtere har forsøgt at drive 

stedet.
 n 2011:  Thomas Kronborg sælger bygningerne til 

ejendomsselskabet Marienholm Ejendomme.

Lis La Cours mor Helene Petersen  arbejdede på Færgegården 
som køkkendame. Hun ses her til højre. Lis la Cour husker ikke  
navnene på de to andre køkkendamer på fotografiet fra omkring 
1950.  FOTO: SØREN E. ALWAN

Færgegården i Juelsminde  har haft stor betydning for Lis La Cour. Som barn og ung kom hun tit på den gamle 
færgegård, og siden hen har hun holdt både sin 50, 60 og 70 års-fødselsdag på hotellet.  FOTO: SØREN E. ALWAN

og sølvtøj af tjenere i sort og 
serveringspiger i sorte kjo-
ler og hvide forklæder. Fin 
mad blev serveret, bl.a. stå-
pandekager, som blev 
hængt op på et kosteskaft, 
så de kunne stå af sig selv, 
når de blev kolde. 

En verden for sig
- Det var flot med de hvide 
habitter og sorte flygeler. 
Det var en verden for sig, si-
ger hun om aftenernes ar-
rangementer, som både ho-
tellets gæster og byens bor-
gere deltog i. 

Velhavere fra Vejle og 
Horsens havde lystbåde i 
havnen, og om aftenen kom 
de op på hotellet til aftens-
mad i restauranten og dan-
sant. 

Da Lis La Cour blev ældre 
gik hun også til bal på Færg-
egården. 

- Der var næsten en inter-
national stemning, fordi der 

kom så mange fra Køben-
havn, siger hun og smiler. 

Pavillon og badehus 
Selvom Lis La Cour ikke har 
foto af hotellet indefra fra 
tiden omkring 1950, kan 
hun godt huske nogenlun-
de, hvordan det så ud. Som 
hun husker det, var der 10-
15 værelser i en etage.

Der var også salonen eller 
dagligstuen, som var rund 
forenden. Pavillonen, der 
var bygget ud mod vejen, 
men åben ind mod Færge-
gården, tog gæsterne solbad 
i, når de ikke gik ned til 
stranden. 

I bugten var et stort bade-
hus. En sti gik direkte fra 
Færgegården ned til bugten. 
I dag er stien vokset til med 
piletræer, fortæller hun. 

Lis la Cour legede også i 
kælderens mange rum og 
gange.    

- Jeg elskede at gå i frugt-

kælderen. Der var æbler, ap-
pelsiner og chokolade. Efter 
krigen var der stadig ratio-
nering, men Færgegården 
kunne få varer, fordi det var 
en restaurant, husker Lis La 
Cour.  

Sidebygningen til Færge-
gården blev kaldt for Luske-
ly og her boede personalet, 
fortæller hun og peger på et 
af fotografierne på bordet. 

- Jeg kan huske den yd-
myghed, der var blandt per-
sonalet. De var meget yd-
myge over for fru Rasmus-
sen og gæsterne, siger hun. 

Forfærdeligt sørgeligt
Som 20-årig flyttede Lis La 
Cour og hendes mand fra 
Juelsminde. 10 år efter kom 
de tilbage igen. Desværre så 
Lis La Cours Færgegård ikke 
ud, som da hun forlod den, 
da store dele af den brændte 
i 1960. Det var dog  ikke no-
get, hun blev ked af. 

- Jeg havde haft min tid på 
Færgegården. Den har bety-
det rigtigt meget for mig. Jeg 
har oplevet noget andet, 
end jeg ellers ville have op-
levet i en lille fiskerflække, 
siger hun. 

Mere udadvendt
Hun mener, at hun har fået 
et mere udadvendt liv ved at 
leve sin barndom og ung-
dom på Færgegården, fordi 
hun har haft kontakt til 
mange forskellige menne-
sker.    

I dag bor hun ikke langt 
fra den gamle færgegård, og 
hun er ked af, at hotellet ik-
ke bliver brugt. 

- Det er forfærdeligt sørge-
ligt, som det står i dag. Jeg 
ønsker, det bliver hotel igen, 
men jeg vil også bare gerne, 
at det bliver brugt. Det er en 
smuk bygning, og der skal 
være mennesker i den. 

HEDENSTED - På mandag 
kan man få indblik i det Dan-
mark, vi helst vil lukke øjne-
ne for, når forfatter Lisbeth 
Zornig Andersen besøger 
Castberggård.

Hun voksede op i den del 
af Danmark, hvor vold, druk 
og seksuelle overgreb er en 
del af hverdagen. Men Lis-
beth Zornig Andersen kæm-
pede sig fri, tog en akade-
misk uddannelse, fik sin 
egen familie og kæmper i 
dag for den gruppe af børn, 
hun engang selv var en del 
af. 

Til højskoleaften på Cast-
berggård kl. 19.30-21.30 for-
tæller hun, hvordan de 
voksne og systemerne svig-
tede, mens nogle få af hver-
dagens helte greb ind, og 
hjalp hende til at finde en 
vej ud af barndommens 
fængsel. 

Foredraget koster 150 kr.

At leve med 
hjemløse
ØLSTED - Inge Norling hol-
der foredrag under over-
skriften ”At leve med hjem-
løse” i Ølsted Sognegård på 
tirsdag. Hun er daglig leder 
af Fred og Forsoning - et 
hjem, der på et kristent 
grundlag skaffer husly og en 
værdig tilværelse for sam-
fundets udstødte, alkoholi-
kere, narkomaner og psy-
kisk syge mennesker.

Inge Norling har stor ind-
sigt og mange års erfaring på 
området ud over selv i en 
periode af sit liv at have væ-
ret socialt udsat. Foredraget 
begynder kl. 19.30.

Krimiforfatter 
fortæller
TØRRING - Anna Grue, for-
fatteren til den populære 
krimiserie om ”den skalde-
de detektiv” Dan Sommer-
dahl, gæster Tørring Biblio-
tek torsdag 5. februar kl. 19. 

Hun vil levere et under-
holdende og humoristisk 
foredrag om kunsten at skri-
ve en krimiserie; den store 
historie i de mange små. 

Billetter kan købes på bib-
lioteket senest onsdag 4. fe-
bruar.

En barndom  
i helvede

Forfatter Lisbeth Zorning  
Andersen  giver mandag indblik 
i den del af Danmark, vi helst 
lukker øjnene for. 


