
Prøv
orientering i

Bygholm Park

Hvordan ser en post ud?
De runde cirkler på kortet angiver placeringen af posterne. En post består af en ca. 75 cm. høj træstolpe med et metalskilt 
forsynet med et postnummer, samt en trecifret kontrolkode. Hvis nummeret på posten svarer til nummeret ved cirklen på 
kortet har du fundet den rigtige post.
Er I flere og konkurrerer på den ene eller anden måde, kan I enten notere den trecifrede kontrolkode eller bruge stiftklemmen 
(sidder under metalskiltet på posten), som kontrol på at I har været ved posten.
Brug eventuelt felterne nederst på side 2 til at klippe eller notere i.

Gode råd før du bruger kortet.
Før du starter er det godt at have udvalgt en rute på forhånd (brug eventuelt forslagene på midtersiden).
Kortet er i målestok 1:5000. Det vil sige at 1 cm på kortet svarer til 50 m (ca. en ½ fodboldbanes længde) ude i parken.
Hvis du ønsker mere information om orientering kan du finde hjælp på vores hjemmeside www.horsensok.dk.

Bygholm Park er rig på gode og velholdte stier og er derfor nem at færdes i, næsten uanset årstiden og vejret. Posterne er 
med nogle få undtagelser placeret ved eller tæt ved stierne, hvilket betyder at man meget ment kan få en god oplevelse med 
orienteringskortet uanset om man er nybegynder eller har hele familien og barnevognen med. 
Erfarne løbere kan også nemt drage fordel af de faste poster i parken. Vi garanterer en god oplevelse og træning.

God fornøjelse                            
Horsens Orienteringsklub – Horsens Kommune

Denne folder giver dig mulighed for at prøve, at finde nogle faste poster i Bygholm Park, ved hjælp af et orienteringskort.
Kortet med posterne indtegnet og en beskrivelse af hvordan de er placeret i parken, finder du på midtersiderne, mens der på 
bagsiden er en kort beskrivelse af parkens historie.
Du har også mulighed for at finde posterne ved hjælp af GPS, koordinaterne finder du på midtersiden.

Hvordan kan jeg bruge kortet?
Gå eller løb en tur alene eller sammen med andre f.eks. familien, venner, kollegaer og find så mange af posterne du/I har 
lyst til.
Vælg 10 poster ud. Hvem finder dem hurtigst? Posterne kan findes i tilfældig rækkefølge.
Vælg 10 poster og find dem i en bestemt rækkefølge.
Vælg et antal poster og find dem i en bestemt rækkefølge. 2 hold løber henholdsvis forlæns eller baglæns rundt. Hvem 
kommer først i mål?
Bestem selv, hvordan I vil udfordre hinanden eller måske bare have en hyggelig tur rundt i parken.
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Signaturer
Postbeskrivelse 
faste poster 
Bygholm Park
Startstedet er på kortet markeret med en rød trekant, men du kan starte 
og slutte hvor du vil.
Start (S):  I buskkanten mellem stien og NV ende af P. Pladsen

Postnummer – definitioner GPS-koordinater
	 Bredde/Længde
  S.  Hæk/vækstgrænsesammenløb N55 51’49.53 / E9 49’31.09
  1.  Hæk, vestlig ende N55 51’47.08 / E9 49’31,17
  2.  Hæksammenløb, sydøstlig spids N55 51’44.13 / E9 49’35.35
  3.  Vækstgrænsehjørne, sydøst kant N55 51’45.46 / E9 49’38.60
  4.  Vækstgrænsehjørne, sydlig spids N55 51’47.84 / E9 49’40.41
  5.  Stisammenløb N55 51’45.11 / E9 49’46.18
  6.  Stiende, vækstgrænsehjørne N55 51’43.51 / E9 49’43.84
  7.  Sti/vækstgrænse sammenløb N55 51’45.95 / E9 49’50.23
  8.  Grøftesammenløb N55 51’43.96 / E9 49’55.97
  9.  Vækstgrænsehjørne, sydvest kant N55 51’49.52 / E9 49’53.81
10.  Vækstgrænsehjørne, vestkant N55 51’53.55 / E9 49’52.47
11.  Vækstgrænsehjørne, nordvest kant N55 51’55.53 / E9 49’52.64
12.  Grøft, østende N55 51’57.09 / E9 49’48.76
13.  Vækstgrænse, nordkant N55 51’58.10 / E9 49’53.05
14.  Enligstående træ N55 52’02.38 / E9 49’53.79
15.  Sti/hegn sammenløb N55 52’05.91 / E9 49’48.19
16.  Hegn, sydvestlig hjørne N55 52’01.72 / E9 49’43.45
17.  Bro, nordøstende N55 52’02.47 / E9 49’35.76
18.  Vækstgrænsehjørne N55 52’00.50 / E9 49’37.11
19.  Vækstgrænsehjørne N55 52’01.41 / E9 49’31.10
20.  Enligstående træ N55 51’57.10 / E9 49’34.37
21.  Grøft, vestende N55 51’52.03 / E9 49’46.43
22.  Grøft, nordende N55 51’50.18 / E9 49’46.04

Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Post 8 Post 9 Post 10 Post 11 Post 12

Post 13 Post 14 Post 15 Post 16 Post 17 Post 18 Post 19 Post 20 Post 21 Post 22 Post 23 Post 24

Rute 1 ca. 1,5 km:
Start –

24 – 20 – 16 – 12 – 11 –
9 – 7 – 5 – 3 – 2 –
mål (startposten)

jernbanespor
sti
område med fast belægning
(asfalt, �lser, fast grus)

sti / utydelig sti
hegn / mur
bevoksningsgrænse
bygning
bro
tunnel
trappe
sten
statue
mast / lille statue
høj hæk
dige / jordvold
højdekurve

sø
mose
brønd
grøft
lille grøft
busk / træ
privat have
græs
skov let gennemløbelig

skov langsomt gennemløbelig

skov svært gennemløbelig

skov helt tæt

buske / bede - forbudt
sand

Signaturforklaring.

jernbanespor
sti
område med fast belægning
(asfalt, �lser, fast grus)

sti / utydelig sti
hegn / mur
bevoksningsgrænse
bygning
bro
tunnel
trappe
sten
statue
mast / lille statue
høj hæk
dige / jordvold
højdekurve

sø
mose
brønd
grøft
lille grøft
busk / træ
privat have
græs
skov let gennemløbelig

skov langsomt gennemløbelig

skov svært gennemløbelig

skov helt tæt

buske / bede - forbudt
sand

Signaturforklaring.

Forslag til 3 lette ruter

Rute 2 ca. 2,3 km:
Start –

2 – 6 – 5 – 23 – 20 – 19 – 17 – 16 –
14 – 12 – 11 – 9 – 7 – 4 – 24 –

mål (startposten)

Rute 3 ca. 2,7 km:
Start – 

4 – 21 – 19 – 17 – 15 – 14 – 12 –
10 – 22 – 6 – 8 – 9 – 3 – 1 –

mål (startposten) 

Information om Orienteringsporten eller Horsens Orienteringsklub - Se www.horsensok.dk
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BYGHOLM PARK
Målestok 1:5000

Ækvidistance 2 m
Signaturer:  ISSOM 2007

150 m

Orienteringskort udgivet af
HORSENS OK under

Dansk Orienterings-Forbund.

Kortet er fremstillet på grundlag af tekniske
kort fra Horsens Kommune og flyfoto. 
Tegnet af Steen Frandsen på Mac 2008. 
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De sidste knap 200 år har Bygholm 
Gods været en velkendt del af 

geografien og lokalhistorien i Horsens.
Historien om bygningen begynder i starten 
af 1300 tallet med et bondeoprør mod Kong 
Erik Menved. Kongen trak det længste strå 
og i 1313 gjorde hans styrker det af med 
bondehæren i et slag på Hatting Mark.
Som straf blev bønderne tvunget til at bygge 
en kongeborg på en stor kunstig banke i det 
sumpede område omkring Bygholm å.
De følgende mange år var slottet bopæl 
for kongens lokale repræsentant. Men 
efterhånden forfaldt bygningerne og i 1617 
blev residensen flyttet til Stjernholm, inde 
i byen.
Det efterhånden helt ødelagte slot lå hen 
til 1670’erne, hvor Joakim Werner Bülow 
overtog det og begyndte at bygge et nyt 
gods, bl.a. af materialerne fra det gamle 
slot.
I 1766 erhvervede Lars de Thygesen sig 
stedet. Efter giftemålet med Abel Marie 
de Lichtenberg i 1768 besluttede de 2 at 
genopbygge godset, hvilket skete i midten 
af 1770’erne. Bygmesteren hed Anders 
Møller og deres bestræbelser resulterede 
i det Bygholm vi kender i dag, nemlig et 
trefløjet barokanlæg.
Lars de Thygesens efterkommere havnede 
i dyb gæld og staten overtog ejendommen i 
1829. Seks år senere købte familien Schütte 
godset og drev det indtil kommunens 
overtagelse i 1918. Det har ikke været 
billigt, da godset og dets 2400 tønder land 
kostede 3,5 mill. kr. til sammenligning 
kan det nævnes at kommunens budget på 
samme tid balancerede med bare 2,4 mill. 
kr. 
Bygningerne kom efter kommunens 
overtagelse til at rumme hotel og restaurant 
samt et vandrerhjem – indviet i juli 1939 – i 
den sydlige sidebygning.
Samme år blev parken offentlig og er 
løbende blevet vedligeholdt uden at det 
er gået ud over strukturen. I begyndelsen 
af 1980’erne blev vandrerhjemmet 
flyttet til Flintebakken, og i dag huser 
hovedbygningerne på Bygholm alene hotel 
og restaurant.

Lidt historie om Bygholm Park

I 1983 blev det besluttet at renovere og udgrave ruinerne efter Erik Menved’s borg. 
Arbejdet blev afsluttet i marts 1986 og ud over kommunen blev arbejdet betalt ved hjælp 
af sponsorstøtte. Bl.a. støttede, det der dengang hed Horsens Sparekasse projektet.
Området inden for borgvolden, også kaldet Slangebjerget, er i dag under fredningsstyrelsen 
og det betyder at der er skrappe regler for hvad der må sættes op af skilte og lignende. Det 
er også derfor, at der ikke er opsat faste poster indenfor voldende.

I dag byder den smukke Bygholm Park på en stor variation af oplevelsesmuligheder i 
det fri. Der er søer med broer og ænder. Den nye store legeplads indbyder til aktiviter for 
både store og små. Gynger, vipper, svævebane, shelter, bøgelabyrint, amfiteater, bålplads, 
sandkasse og borde/bænke. Ud over de nævnte ting er der også en petanquebane og 
sidste nye tiltag er en moderne udendørs fitness-/forhindringsbane med bl.a.  romaskine, 
løbebånd og mange andre muligheder for at få brugt kroppens muskler.

Horsens Orienteringsklub håber, at vi med de faste poster, kan bidrage med en ny 
mulighed til Jer, der ønsker at benytte nogle af Bygholm Parks mange tilbud, til at få en 
god oplevelse i det fri.
Tak til Horsens Kommune for velvilligt og positivt samarbejde i forbindelse med 
projektet.

God fornøjelse
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