
 

 

 

 

Varde Landbrugsforening Seniorklub 

 

Tur til Bindeballe Købmandsgård og Glud Museum 
Den 26. april 2022 

 

Afgang fra Varde kl. 8.00 

Efter at have passeret Vejle begynder vi at kører ud på Juelsminde 

halvøen på de må veje og kommer forbi Daugård- Belle og op til Roden 

gods, som vi kan se fra vejen, inden vi kommer til Rosenvold havn, 

hvor vi nyder en kop kaffe og et rundstykke vi forsætter til Glud 

Museum. 

Museet er et statsanerkendt frilandsmuseum, der viser landbrug og 

landbo liv på Juelsminde-halvøen fra midten af 1600-tallet til midten af 

1900-tallet. Udstillingerne består af 14 oprindelige huse fra området 

forsynet med indbo, der viser dagligdagen på de fede østjyske jorde i 

300 år. Musset er startet af Søren Knudsen: 

Søren Knudsen var indlagt på Jydske Asyl to gange. Første gang fra juni 1924 til 

november 1924 og anden gang fra juni 1931 til juni 1932. Begge gange blev han 

indlagt på grund af uoverensstemmelser med den lokale befolkning, der følte sig truet 

og provokeret af ham. Blandt andet havde han langt hår, hvilket i denne periode var 

ganske usædvanligt, desuden var han vegetar og modstander af tobak og alkohol. 

Søren Knudsens høje aktivitetsniveau som kunstner og museumsmand har givetvis 

også virket opsigtsvækkende. 

Søren Knudsen var nok excentrisk og stridbar, men ikke sindslidende i klinisk 

forstand. En højesteretsdom, afsagt den 31. maj 1932, gav ham medhold i dette, og han 

blev udskrevet dagen efter.  

Efter besøget forsætter vi mod Vejle, her mødes vi med vores guide, der 

vil fortælle lidt om Vejle ådal, vi kommer også forbi Fjorden hus, som 

er Olafur Eliassons prægtige hus, som er bygget ude i havnebassinet, og 

fungerer som pengetank for Kirk Johansen. 

Dagen slutter med kaffe og kage i den gamle købmandsgård i 

Bindeballe 

Senest tilmelding d. 26. marts til Frida og Jørgen tlf. 

29438103 eller 29407588 

Pris kr. 650,- pr person, - der indbetales ved tilmelding på konto 

nr. 7700-147074 
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