
Kurvejenes historie
Den 1. marts år 1900 åbnede ”Sanatoriet for Brystsyge”. Vejlefjord Sanatorium 
var Danmarks første tuberkulose sanatorium, og den naturskønne beliggenhed 
fjernt fra byens larm og støj var nøje udvalgt. Grundlægger Christian Saugmans 
kongstanke var nemlig, at patienterne skulle have rigeligt med frisk luft, hvile 
og motion. 

Saugman skabte med forbillede i den såkaldte bjergterapi, et net af kurveje i 
forskellige sværhedsgrader, så patienterne kunne træne systematisk. Parken 
blev samtidig anlagt i romantisk landskabelig stil med rhododendron, broer, 
vandløb og søer i det stærkt kuperede terræn lige ned til fjorden. 

Allerede i åbningsåret målte nettet af kurveje 12 kilometer. Det forlængedes 
ret hurtigt til 20 kilometer, og disse kurveje eksisterer i dag. 

Kurvejene er opkaldt efter personer med betydning for tuberkuloseforskningen 
og Vejlefjord.  

I 2011/2012 undergik kurvejene og parken en større renovering og fornyelse, 
støttet økonomisk af Realdania. 

På kurvejene har vi opsat 20 tænkebænke med citater. Find dit yndlingscitat og 
lad tankerne flyve. Tænkebænkene er afmærket med A til T på kortet.

Seværdigheder
Bedstemors bro Den oprindelige bro var en gave fra en sanatoriepatient. 

Den nye bro er fra 2012.

Bålpladser Bålpladser.

Duetræet Sjældent træ der blomstrer i maj/juni med blade, som 
ligner hvide duer eller lomme tørklæder. 

Jubilæumsegen Udgået egetræ der står som en mindeskulptur i skoven. 
Træet blev plantet i anledningen af Skyde  sel skabets  
40 års jubilæum den 20. juni 1942.

Kongens Nytorv Et fredfyldt modstykke til Kongens Nytorv i  
København. Kendetegnet ved en hvid træ hest.

Kongebøgen Værdifuld bøg med cirka 18 m stamme inden første gren.

Kys-mig-straks- Gammel jagthygge, der ifølge historien blev benyttet 
huset  til stævnemøder af de unge tuberkulosepatienter.  

Ny udgave er opført i 2012.

Mindesten Begivenheder, informationer og årstal 

Masketræet Keramikmasker, som deltagere fra ”Genoptræning for 
hjerneskadede” frem stillede i ergo terapien.

Kilden Vejlefjords oprindelige drikkevandsforsyning.

Tulipantræet Blomstrer ved midsommer med specielle og smuk ke  
gul-grønne tulipanlignende blomster. 

Skovtårnet Indviet i november 2001. 

Gravsted På Willemins Høj ligger Vejlefjords grundlægger Christian 
Saugman og hans hustru Augusta Saugmann begravet.

Træskohage Fyr Bygget i 1904 og i drift til 1968. Fyrtårnet skal renoveres 
og der er ikke adgang pt.

Vinterens Hjerte Kunstprojekt som udgør et net af linjer over hele kloden. 
Læs mere på www.winterheart.dk 

Klokkestabel Blev skænket af patienter og medarbejdere i 1964. 

Infotavle Om Strandhuset og episode fra 2. verdenskrig.

Træningsbane Område med træningsmoduler til fri afbenyttelse.

Terapihave Bruges af Vejlefjord Rehabilitering i forbindelse med 
genoptræning. Gælder også træningsbanen.

Evaldsbakke Smukt udsigtspunkt, cirka 80 m.o.h.

Sneglebakken Videnskabeligt anlagt sti til toppen af en kunstig bakke.  
Hvis en tuberkulosepatient kunne gå turen op ad ”Snegle-
bakken”, var en udskrivning nært forestående. 

Kurveje 
& natur

Læs mere om Hotel Vejlefjords historie og kurveje på www.hotelvejlefjord.dk
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