
Tønballe Skov

Lidt Historie om Landsbyen Sølund
Landsbyen har været igennem mange stadier i sin 
udvikling, og har en spændende, farverig historie. 

Sølund startede ud som avlsgård. I 1885 blev stedet 
købt af kommunen. Det blev en del af kommunens 
rekreative område ved sø og skov. I 1935 -1937 blev 
de hvide pavilloner bygget og Sølund blev en gren 
af den Kellerske anstalt i Brejning. 

Fra 1935 blev Sølund en statsejet anstalt, dengang 
fungerede Sølund som et selvkørende landbrug, hvor 
beboerne bidrog i arbejdet. Der er sket meget siden 
1935. I dag anses Sølund for at være en landsby, et 
fællesskab med aktiviteter og samvær med ligestil-
lede.

På en del af ”find vej” posterne er der tavler med 
stedets historie. Udarbejdet af de frivillige på Sølund 
Museum.

- liv i fællesskab

Find vej i Landsbyen Sølund er skabt I samarbejde 
med / støttet af:

Hvad er “Find vej i Danmark”?
Det er en oplevelsestur i skoven, alene, som familie 
eller sammen med andre.Det er sjov motion i det 
fri. Det er et sundt og gratis tilbud om en anderle-
des gå/løbe tur.  
Ved brug af kortet føres du frem til posterne, som 
hver har en unik bogstavkode. Koden kan du 
notere og siden registrere og være med i jagten om 
at logge flest poster på Find vej i Danmarks ”Hall of 
Fame”. 
Samtidigt kommer du langt omkring og dermed 
ser du en stor variation af planter, træer, dyr og 
fugle.

Pas godt på skoven. God tur.
 

Find vej i hele landet på

www.findveji.dk

Skovområdet omkring Landsbyen Sølund blev etab-
leret af kong Frederik den 2.. I 1580 blev hele områ-
det indhegnet, og der blev udsat råvildt, kronvildt, 
vildsvin og kaniner, opdrættet fasaner, agerhøns og 
kalkuner og indrettet damme. Dermed kunne kongen 
dyrke sin store interesse for jagt.  Dyrehaven, som 
skovområdet også hedder, er et yndet udflugtsmål, 
og nu kendt for ”Festival”.  
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Posterne 
Posterne som er opsat i skovområdet omkring 
Landsbyen Sølund er sortfarvede ”skovpæle” som på 
billedet. Brune pæle fortæller at du færdes på private 
arealer. Sorte pæle står på kommunale arealer. Røde 
pæle står på statens arealer.

På kortet er posterne/skovpælene 
markeret med røde cirkler. På hver 
pæl/post finder du postens num-
mer, og en kode bestående af tre 
bogstaver og en stiftsklemme. De tre 
bogstaver er dem du kan notere og 
senere indtaste i Hall of Fame.

Kort 
Kort med alle 26 poster finder du på modstående 
side og på:  www.findveji.horsensok.dk  
Herfra kan du udskrive flere eksemplarer af kortet. 
Nederst på kortet, er der små firkantede felter, det 
kaldes klippe felter, i disse skal du klippe med den 
stiftsklemme, der findes på pælen. 

Kortforklaring/signaturforklaring

Målestok 1:7.500 det vil sige at 1 cm på kortet 
svarer til 75 m i terrænet.  
Startstederne er markeret med en violet trekant . 
Posterne står i centrum af de violette cirkler.
HvidHvid farve er åben skov, grøntgrønt er tættere skov,  
krafitig grøntkrafitig grønt er meget tæt skov.

GulGul farve er marker og græsarealer. 

SortSort er huse og stier, jo tykkere sort stiplet linje jo 
tydeligere sti. 

BlåBlå farve er grøfter, søer og moser. 

BrunBrun farve er højdekurver og diger.
 
Nord er opad på kortet, se hvordan nordpilen ven-
der. 
Ruten: Du behøver ikke at komme rundt til alle 
posterne. Find så mange du/I har lyst til. 


