
Find vej i Danmark!

Hvis du vil prøve mere på egen hånd, kan du 
udprinte et kort med alle poster i Tønballe og 
finde ideer til brug af kortene på Horsens  
Orienteringsklubs hjemmeside:

www.horsensok.dk 

Du kan også finde henvisninger til andre ”Find 
vej i Danmark” aktiviteter i hele landet på:

www.findveji.dk

Tønballe skov
Skoven ligger syd for Snaptun ud til Hjarnø Sund ved 
indsejlingen til Horsens Fjord. Den ca. 73 ha store skov 
drives naturvenligt i en mosaik af strandeng, græsnings-
skov og enge. Alle arealerne drives uden brug af sprjøje-
midler og kunstgødning. De mange døde træer i skoven 
er en vigtig del af naturplejen, som levesteder og føde for 
de mange insekter og fugle. Om foråret blomstrer den 
uanselige orkidé Ægbladet fliglæbe i Askehullet.

Stenalderspor
I Ertebølletiden for omkring 7.000 år siden har området 
været et godt sted at bo for stenalderfolket. På stranden 
findes mange spor i form af flækker og afslag. Hvis du er 
heldig, kan du finde pilespidser, økser og gravflint, og en 
sjælden gang også gennemborede dyreknogler, der blev 
brugt som økseskaft. De mange opskyllede østersskaller 
stammer fra køkkenmøddinger som i dag ligger ude på 
det lave vand, fordi kystlinjen har ændret sig gennem ti-
den. I stenalderen var østers en meget almindelig musling 
i Horsens Fjord, da havet var lidt varmere end nu.                           

Fugletårnet
Ved stranden står et 6m højt fugletårn opført i lærketræ. 
I strandengen foran tårnet yngler en del fuglearter, f.eks. 
rørsanger, sivsanger og knopsvane. Andre fugle kommer 
jævnligt på besøg for at finde mad i søen. I vinterhalvåret 
ses også mange fugle ude i sundet. I fugletårnet er der 
opsat en informationstavle, så du kan kende fuglene.

Tønballegaards historie
Tønballegaard har tilhørt familien Glud i årene 1857-
1981. Bygningerne blev fredet i 1987. I bunden af Tegl-
værksdalen lå i sidste halvdel af 1800-tallet er teglværk, 
som forsynede oplandet med mursten. Tønballegaard 
er opført af mursten fra egen jord. Ud for det nuvæ-
rende bådehus i kampesten ses resterne af broværket fra 
Gluds Bro, hvor murstenene blev udskibet til Hjarnø og 
Endelave. Det 22 meter dybe Hjarnø Sund er den eneste 
adgang for skibe til Horsens Fjord og kysten havde stor 
militær betydning for herredømmet over Horsens. 
Gennem tiden har der været opført tre forsvarsanlæg, 
bl.a. Svenskeskansen som er placeret på et højdedrag i 
Tønballe Skov. 
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Fandt du den rigtige post?   Tjek rigtigheden på www.findveji.dk under skovens navn og ”facit”.

Hvad er “Find vej i …”?
”Find vej i …” er et tilbud til dig, 
der gerne vil have en anderledes 
oplevelsestur – en slags skattejagt 
i skoven med familien, venner eller 
kollegaer.

Kortet i denne folder giver dig mu-
lighed for at finde de opsatte pæle, 
der markerer posterne. På hver pæl 
finder du postens nummer, en kode bestående af tre 
bogstaver og en stiftklemme.

Find så mange af posterne du/I har lyst til. Vælg f.eks. 10 
poster ud. Hvem finder dem hurtigst? Posterne kan findes 
i tilfældig rækkefølge eller de kan findes i en rækkefølge 
bestemt på forhånd. Bestem selv, hvordan I vil udfordre 
hinanden eller måske bare have en hyggelig tur rundt i 
skoven.

Fandt du den rigtige post?
Notér posternes kontrolbogsta-
ver eller brug stiftklemmen ved 
posten, i felterne nedenfor. Tjek 
rigtigheden på 

www.findveji.dk under skovens 
navn og ”facit”.

Kortforklaring
Startstederne er markeret med en violet trekant . Po-
sterne står i centrum af de violette cirkler.
De sorte streger og stiplede linier er veje og stier. Jo tyk-
kere stregen er, desto bredere er vejen/stien. 

HvidHvid farve er åben skov, grøntgrønt er tættere skov, krafitig krafitig 
grøntgrønt er meget tæt skov.

GulGul farve er marker og græsarealer. 

De sorte prikker betyder at marken er dyrket og derfor 
ikke må betrædes.

BlåBlå farve er grøfter, søer og moser. 

BrunBrun farve er højdekurver og diger.
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