
BESKRIVELSE
Juelsminde by voksede omkring 1900 planløst frem på den tid-
ligere havbund og fugtige strandeng. Godsejer Einar Schou, der 
i 1908 havde købt Palsgård, lod fra 1911-1913 opføre en kirke 
til byen tegnet af arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Johannes 
Magdahl Nielsen. Det blev starten på et tæt samarbejde, og 
Schou og Magdahl Nielsen lavede sammen en byplan for Juels-
minde, hævede terrænet samt drænede og kloakerede området. 
Svanedammen blev udgravet, og Magdahl Nielsen tegnede flere 
huse, som dannede model for Svanedamskvarteret.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Svanedamskvarteret er en planlagt haveby med en karakteristisk 
byggestil præget af Bedre Byggeskik. Den gennemgående arki-
tektoniske kvalitet er høj og har haft afsmittende effekt på by 
og egn. Einar Schou fik tinglyst en servitut så han og Magdahl 
Nielsen skulle godkende alle nye huse og kunne sikre den kva-
litet og sammenhæng i bebyggelsen, der stadig præger Svane-
damskvarteret.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier knytter sig til den oprindelige byplan med 
bebyggelse og grønne områder samt til byggestilen med huse 
præget af Bedre Byggeskik og murede villaer med høj tagrejs-
ning og røde vingetegl.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Byplanen og den arkitektoniske kvalitet i Svanedamskvarteret 
har medført, at området fortsat er et attraktivt boligområde af 
høj kvalitet og med gode rekreative arealer i Juelsminde.

BEMÆRKNINGER 
Det er afgørende for kulturmiljøet at bevare de arkitektoniske 
træk i kvarteret, der flere steder er præget af uheldige nye huse 
og ombygninger, hvilket svækker miljøet og det attraktive bolig-
område. En SAVE-registrering og lokalplan, der formidler og sik-
rer bevaringsværdierne, kan understøtte Svanedamskvarterets 
udvikling.
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Svanedammen ligger centralt i kulturmiljøet og har givet navn til kvarteret

Afgrænsningen omfatter Svanedamskvarteret, planlagt som haveby i 1900-tallet, med den 
karakteristiske byggestil i Bedre Byggeskik, svanedam med park, kirke og badehotel
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Karakteristisk for Svanedamskvarteret er de mange villaer i røde og gule tegl med røde tegltage og detaljering i murværket

Omkring Svanedammen ligger både ældre og nyere huse Den lokale politistation er oprindeligt bygget af håndværkerforeningen som teknisk skole
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