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Forord 
 
Dette er Tønballe Naturcenters første årsrapport nogensinde. Eller rettere: Gennem 10 år har vi udsendt et 
Nytårsbrev der har omhandlet vores gøren og laden gennem det forgangne år, og vore tanker om centerets 
fremtid. 
Da dette brev altid endte med en fyldighed på 3-4 tætskrevne sider, var det i virkeligheden noget af en 
afrapportering! 
Men nu prøver vi i vores jubilæumsår noget nyt, for forandring fryder – og et nyt naturcenter, det kan vi jo 
ikke sådan lige give jer! 
Og dog! Hvad kan vi udvikle i centerets regi, over de næste 10 år? Rapporten beskriver nogle ideer. 
Til rapporten er knyttet et statistisk bilag med aktiviteter, gæster og økonomi. Den har i jubilæumsåret samlet 
et 10 års tilbageblik, idet fremtidsperspektivet også til dels må ses i det lys. 
 
I ord og billeder 
I ord og billeder vil vi gerne fortælle om livet på gården, i virkelighedens natur og kultur omkring gården; 
om hvor vi er henne, når vi hverken er her eller der! 
Om alle de krydspunkter, vi befinder os vel i: Mellem skoleverden og skovverden, natur og kultur, benyttelse 
og beskyttelse, kvalitet og kvantitet, public service og cash flow. 
 
En oplevelse! 
Jeg husker især en skoleklasse her i november måned 2005. Det regnede og blæste, det var mørkt i 
morgenvejret. 17 elever stod og skuttede sig inde i laden. De udstrålede alle den maksimale, ultimativt 
negative motivation, man overhovedet kan forestille sig, denne dag, hvor læreren nok havde besluttet for 
dem, at de skulle ud i naturen og vises rundt af en dygtigt fortællende naturvejleder! 
Efter 3 sekunders radarpejling af situationens tilstand hos gruppen, sagde jeg som velkomst:  
-”Hold da kæft for et skodvejr i dag!” 
Så var der allerede noget, vi kunne blive enige om. Nogle enkelte lugtede tydeligvis morgenluft og håbede på 
forståelse hos denne ”Naturens galning i biogoretex”. 
Hvorefter jeg forsatte: 
-”Men I ligner da også det værste skod-hold, man kunne komme ud for på sådan en dag, så på den måde går 
tingene op i en højere skod-enhed i dag!” 
-”For vi skal også på en rigtig skod-tur, så inden I får set jer om, har dette været den værste skod-dag i jeres 
liv, og I glemmer den aldrig, når jeg er færdig med jer – et skod-hold!” 
 
Og det forunderlige skete, at den brede stemning vendte sig, omend min enetale havde været beskidt, så var 
dette dog noget man forstod sig på. Vi drog i skoven bevæbnet med økser og save og slog nogle træer ihjel 
omkring konfirmationsalderen, som havde gået 2 år i planteskole engang. Det pæne tøj blev for beskidt og vi 
havde en varm og munter skod-dag sammen. 
 
Fortsat god læsning!  
Naturcenterleder Jan Tidemand 

 
 
 
 
 
  
Tønballe Naturcenter set fra luften. 
Omgivet af Tønballe Bugt, Tønballe Skov, 
strandeng, græsningsenge og juletræs- 
bevoksning (Forgrunden til højre). 
 
Forsidefoto: Hovedbygningen ligger godt  
i læ af skoven. Det store lindetræ hvis 
blomster om sommeren bliver besøgt 
af tusinder bier og humlebier på en gang 
står gennemsigtig i sin vinterdvale. 
Små fotos: Glade børn i vinterskov. 
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2005 atter et rekord-år 
 
Antallet af aktiviteter på Tønballe Naturcenter slog alle rekorder i år. Vi havde 339 aktiviteter spredt ud over 
året, og spredt ud over mange typer. Og 203 af disse aktiviteter faldt på 4 måneder af året, nemlig vores 
højsæsoner i maj-juni og august-september. – Her blev der løbet hurtigt, og glemt mindst muligt! 
Antallet af gæster på naturcenteret har ligget helt stabilt på omkring 10.000 personer de sidste 3 år. Og så 
holder vi kun statistik på de organiserede gæster, som har en aftale med centeret. Tilfældige (og meget 
velkomne) gæster til vores fine Landskabsudstilling kan vi ikke opgøre så præcist, at det kan kaldes statistik, 
så det afholder vi os gerne fra, og undgår dermed ”lånte pyntefjer i hatten”. 
Men vi har mærket positive konsekvenser af at naturcenteret har fået en hel A4 side i kommunens omdelte 
turistfolder på tysk, engelsk og dansk: Denne sommer har vi ofte måttet forsøge at tale tysk, til familier der 
har besøgt udstillingen, og som kun formidles på dansk. 
Vi har et kvalificeret gæt på, at der kommer et sted mellem 2-4 gæster i Landskabsudstillingen hver dag, som 
ikke er optaget på anden måde i statistikken. De fordeler sig ud over året på samme måde, som vore 
aktiviteter, dog her med flest besøg i juli måned. 
 
Desværre havde vi også en anden rekord i år, med 12 aflysninger og udeblivelser. Der sker altid ændringer 
som influerer på arbejdsplaner, så aflysninger vil forekomme en gang imellem, men det sørgelige er, når 
gæster udebliver uden at advisere os, så vi ikke kan planlægge arbejdet på bedste vis. 
9 af disse aflysninger henlå i vinterhalvåret., hvor vi kun gennemførte 98 aktiviteter, så realistisk set må de 
dog have en tættere sammenhæng med årstiden, end med andre forhold. 
 
Kvalitative mål, men med kvantitative målinger! 
Det er dog hverken antal aktiviteter eller antal gæster der er vores direkte mål. Disse tal er blot en kvantitativ 
måleenhed på naturcenterets succes, som skal henføres til kvalitetsydelser om alt ellers er vel! Vi må hvert år 
sige nej til arrangementer, der i størrelse ikke kan rummes på Tønballe Naturcenter, eller fordi vi ikke synes, 
der kan være flere gæster den pågældende dag, uden kvaliteten i besøget bliver for ringe.  
Og kvaliteten er f.eks. ikke i orden, hvis vi skuffer gæsternes forventninger til opholdet, eller hvis kloakken 
stopper, folk sidder malingen af døre og paneler, p-pladser og græsplæner ligner en campingplads til 
forveksling, eller man står i kø for at komme til undervisningsudstyret og så videre. 
Den kultur og det image Tønballe Naturcenter har skabt sig, er formentlig afgørende for stedets fortsatte 
udvikling. Bestyrelsen og statsskovdistriktet har fra begyndelsen af haft en strategi og et formål med stedet, 
og den er blevet gennemført til gavn og glæde for alle målgrupper. Det har vist sig at være rigtigt, der var en 
niche ledig mellem det kendte lejrskolekoncept og kursuscenterkoncept, og den er interessant. 
Vi tager ikke mod aktiviteter på centeret, hvis mål er festlighed og fejring af menneskets mange mærkedage. 
Der er mange grunde til at lade være, men den vigtigste på sigt er at bookingkalenderen hurtigt ville bugne af 
den type arrangementer mange år ud i fremtiden og forhindre, at vore målgrupper kan planlægge besøg i 
forhold til deres institution og arbejdskalender på rimeligt sigte. 
 
- Der skete en fejl… 
Faktisk må vi indrømme, at en enkelt lejer i år har afholdt en selskabelighed på gården som ikke var tiltænkt 
i lejekontrakten. Vi må sige, at i lovens forstand, begik lejeren et klart kontraktbrud, samtidig med at lejer 
tilsyneladende ikke havde hovedbrud med at skrive under på noget, han var velvidende om ikke at ville 
overholde. Og konsekvensen fik vi hurtigt at mærke: Ved to uafhængige tilfælde blev vi efterfølgende 
vidende om forholdets sande tilstand. Først fik vi en forespørgsel på et eventuelt lejemål, der gik på udpræget 
festligholdelse af personlig mærkedag. Da vi oplyste at dette i henhold til formålet ikke var muligt, blev 
personen fortørnet, da hun lige havde været til fødselsdagsfest herude kort forinden. Ved den anden lejlighed  

 
 
 
 
Sensommer lejrliv på naturcenteret. Foto taget under en 
konference i Friluftsliv, arrangeret af Kolding seminarium. 
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havde Bernt en naturvejledertur. Da han nævnte, at man f.eks. ikke kunne holde bryllup i disse dejlige 
omgivelser, nævnte en af deltagerne, at han da lige kendte nogen, som havde haft fest herude. Disse to 
oplevelser beviste for os igen at rygte og omdømme betyder mere for folk end jura og underskrifter! 
 
En naturvejleder ankom og en afrejste… 
 
Naturvejleder Morten V. Jensen arbejder i dag på Jægersborg statsskovdistrikt. Han forlod os d. 31. januar 
2005, fordi det var lidt svært at møde til tiden, når man bor i København og arbejder på Tønballe. Det var et 
stort tab for naturcenteret og dets gæster, men vi ønsker Morten al mulig held og lykke i fremtiden.  
Bernt Kramer er vores nye naturvejleder. Han er ikke ukendt med arbejdet på Tønballe Naturcenter og vores 
kultur, fordi vi gennem årene har brugt ham til forskellige arrangementer. Heldigvis begyndte Bernt en 
måned før Morten rejste, så vi på en måde kunne beholde noget af hans viden og erfaring. I foråret 2006 
begynder Bernt på den 2-årige Naturvejlederuddannelse. 
 
I 2005 havde naturcenteret nye, spændende opgaver og 
oplevelser… 
 
Vores succes med konceptet på Tønballe Naturcenter har ofte medført, at vi ikke har kunnet håndtere ønsker 
om vores engagement andre steder. Men der har dog været plads til et par spændende opgaver i det 
forgangne år: 

• Friluftsrådet engagerede undertegnede til at deltage i en Task Force gruppe i forbindelse med 
forundersøgelsen af Skjern Å dalen som Nationalpark-kandidatur. Det var et spændende og meget 
udfordrende arbejde, sammen med jægere, lystfiskere, landmænd, politikere og embedsmænd. 

• En anden og større opgave har det været at være studievejleder de sidste 2 år for fire naturvejledere 
under Naturvejlederuddannelsen. Det er dejligt at få lov til at præge fremtiden, med de værdier og 
normer vi selv forsøger at leve og arbejde efter. Det er dejligt at få lov til at udvikle sig i samme 
situation. 

 
 
 
 
 
 
 
En bålplads ved Latsø i Kærskoven.  
Stjernevejsskolen ville gerne lave en Udeskole for 1. årg. 
En aftale kom i stand med skovdistriktet og klasserne fik også 
triller og træstammer at sidde på.  

 
• Naturcenterets bestyrelse og personale har også været aktiv i debatten omkring evt. manglende 

forhold i den gældende lov for Folkeskolen, idet vi mener at kunne bidrage med væsentlige ting, der 
kun kan øge sikkerhed og udfordring i undervisning der foregår til søs. Her er kun et lille uddrag af 
sagen: Vores indblanding skyldtes især en sag et andet sted med tragiske omstændigheder, 
hvorunder en efterskoleelev omkom under kajaksejlads med sin efterskole – og som en konsekvens 
af undervisningens tilrettelæggelse. Der har aldrig før været så mange kæntringer med kano og kajak 
i Danmark, som i disse år. Kajaksejlads er heldigvis blevet umådeligt populært i Danmark, men 
mange glemmer at sejlads i vinterhalvåret skal henføres under ekstremsportens betingelser, mens 
sommersejlads derimod i beskyttede omgivelser kan foretages endda som en aktivitet for den helt 
uøvede! 

Vores formål med at føre en korrespondance med Undervisningsministeriets konsulenter var at gøre 
opmærksom på, at der desværre kun vil opstå flere uheld i fremtiden; - måske og måske ikke med tragiske 
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følger! Vi fik det skriftlige svar fra Undervisningsministeriet, at det (elevernes sikkerhed?) ikke var deres 
område, men varetages af frivillige organisationer og Arbejdstilsynet! 
Dertil må det sammenlignes, at paragraf 11 (Om bade ture til stranden) i Tilsynsforpligtelsen for folkeskolen 
blev indført, fordi der – tragisk nok - druknede elever i skoletiden ved kysten om sommeren. Undervisnings-
ministeriet vil tilsyneladende afvente yderligere, inden de skrider til handling! 
Nu mangler der også fremover en paragraf om sejlads i småbåde for elever. – En paragraf som ikke kan 
fjerne risikoen helt, men som kan sikre bedst mulige tiltag, for elevers sikkerhed. Sagen kan tilsyneladende 
ikke køres på et embedsmandsniveau, men må rejses politisk.  
På naturcenteret kan vi heller ikke fjerne risici ved sejlads i farvandet helt, men vi er opmærksomme på at 
gøre risikomomenterne mindst mulige. Det kan man læse mere om i Tønballe Naturcenters Vejledning for 
Sejladsprocedure, der er vedhæftet rapporten som bilag. 
 

 
 
 
 
 
 
Kanolanding på Kong Hjarnes Strand, Hjarnø. I baggrunden 
ses Snaptun by. 
 
 
 

 
- Vi har da også dræbersnegle, men… 
2005 var også året, hvor den iberiske skovsnegl – også kaldet ”Dræbersneglen” blev almindelig og meget 
talrigt forekommende i tjenesteboligens have ved naturcenteret. De findes ikke ret ofte på gårdens øvrige 

arealer og aldrig ude i skoven.  Den indirekte årsag kan ses på dette 
spionfoto af rådyr inde i haven. (5 dyr denne morgen.) 
Fordi rådyr elsker roser i knop og andre smukke blomster, har vi 
hegnet mod rådyr i haven. Men det er trods alt kun skovens mange 
grævlinge og nogle ræve, der ikke kan komme ind. 
Så nu kan de kun foræde sig i dræbersnegle udenfor haven, men 
ikke inde i haven – tak skæbne for en Pyrrhus-sejr! 
Det mystiske er at grævlinge tydeligvis har forkærlighed for de 
røde snegle, men ikke de almindelige, sorte skovsnegle – man 
burde nok ofre sig og prøve at sammenligne hvori smagsforskellen 
ligger? 
 
 

 
Hvad sker der på naturcenteret i 2006 og fremover? 
 
♪♫♪♫  Den 1. september 2006 fylder Tønballe Naturcenter 10 år.  
 Det vil vi på dagen fejre med forskellige aktiviteter, som 

 man vil høre nærmere om, når dagen sig nærmer.   ♪♫♪♫ 
 
Vi vil gerne ydmygt allerede nu fortælle, at hvis nogle har overvejet den tanke at ”begave” os på dagen, så 
har vi gjort nogle tanker om et målrettet initiativ: Vi ønsker noget der kan sprede størst mulig glæde og 
fornøjelse, mest mulig fysisk aktivitet for flest mulige af vore gæster i et aktivt udendørsliv, og som ikke 
støder den fredede gårds fine balance. Og det bør være noget, der ikke henholder sig til vores almindelige 
arbejde og daglige drift.  
Hvad det kan blive til helt konkret, må være op til vore brugere og bestyrelsen, men det må være noget med 
at vi kan oprette en Gavefond til dagens anledning! 
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Og hvad skal vi så ellers finde på af nye, spændende ting i løbet af de næste 10 år?  
 
Ny naturskoleafdeling i Bjerge Naturskov? 
Vi håber at kunne åbne en ny naturskoleafdeling i Bjerge Skov, som vi i forvejen bruger meget til 
undervisning. Inde i skoven ligger et eksisterende hus, hvor vi kan indrette en opvarmet skolestue med 
vindfang, toilet og undervisningsudstyr. Bjerge Skov er meget interessant i undervisnings-sammenhæng, 
fordi Skov & Naturstyrelsen har udlagt arealer til Naturskov og fordi det generelt er et spændende, bakket 
landskab med naturrige søer og vandhuller. 
 
Styrkelse af de naturfaglige områder i folkeskolen 
Vi tilbyder at støtte skolerne i Juelsminde, Børkop og Hedensted i udviklingen af naturfaglige 
undervisningsemner i overbygningen. Dette gør vi ved at afprøve forskellige naturfagligt velfunderede 
undervisningsprojekter i samarbejde med de besøgende klassers faste lærere. Herved opnår vi i fællesskab en 
viden om, hvad naturcenteret bedst kan bidrage med, og hvordan skolen bedst fortsætter arbejdet hjemme på 
skolen. F.eks. har vi konkluderet at arbejdsfordelingen virker godt, når vi herude tager os af det praktiske 
undersøgelse/laboratorium arbejde, mens nærmere bearbejdelse af analyser og konklusioner kan foregå 
hjemme på skolen. Så udnytter vi bedst tiden med centerets faciliteter og omgivelser. 
 
Evaluering af naturskolearbejdet på Tønballe Naturcenter 
Vi er just startet på en evaluering af naturskoleundervisningen, henvendt til folkeskolelærere på besøg med 
klasser i 2006, for at opnå den bedst mulige viden om, hvad der er naturcenterets styrker og hvad der er dens 
svagheder. Så vi kan udvikle os i tæt samarbejde med vore faste og største brugerkreds. Vi er spændte på, 
hvad vi kan lære af undersøgelsen. Evalueringsskemaet er vedlagt rapporten som bilag. 
 
Samarbejde med de nye kommuner 
Vi ved endnu ikke, hvilke tildragelser de nye kommuners opståen vil bibringe naturcenteret. Nok af den gode 
grund, at ingen endnu ved det! Lige nu har Randbøl Statsskovdistrikt et samarbejde med Børkop, Hedensted 
og Juelsminde kommuner. De tre kommuner indgår fremover i hver to nye kommuner: Ny Vejle og Ny 
Hedensted. Vi skal nok ikke regne med at servicere disse to ny kommuners samlede folkeskoleelever, 
specielt fordi der ligger andre naturskoler fysisk placeret i De Ny.  
Vi tager det hele som en kreativ udfordring der gør, at kommunerne er i gang med at lægge nye kabaler for 
fremtiden. Men først er de ved at samle kortene på hånden! 
 
Nye turistmæssige tiltag 
Vi arbejder også på at forbedre centerets turistmæssige tiltag. Vi har inviteret Juelsminde Turistforening til i 
et samarbejde at finde økonomisk støtte til udviklingen af en udstillingsparlør på tysk, som en turistservice til 
alle vore tysktalende besøgende i Landskabsudstillingen. Og i skrivende stund er en flyer på vej i trykpressen 
i et femcifret oplag med tilhørende plakat. Dette er blevet til i et spændende samarbejde mellem det lille 
private museum, ”Ferguson Museum Danmark” (5.000 gæster årligt), et egnsmuseum, ”Glud Museum” 
(12.000 gæster årligt) og os. Under overskriften ”Tre oplevelser i Glud” ønsker vi gennem en billedcollage at 
oplyse om vore komplementerende turistmuligheder udi henholdsvis: Natur, kultur og historie. 
 
Besøg af unge fra hele verden i 2006 
I 2006 har vi et stort projekt i samarbejde med LC Juelsminde (En Lions Club). I juli måned kommer der 
unger fra 22 lande verden over, for at bo på naturcenteret i 14 dage. De skal lære om egnens og regionens 
natur, kultur og erhverv, og de skal skabe forståelse mellem hinandens forskellige kulturer og religioner.  
- Forhåbentlig kan de rejse hjem til hver deres kontinenter og kulturer og berette om, at vi alle er rigtige 
mennesker og i samme båd! 
 
Ny redningsjolle 
For et par år siden, fik vi en ny rednings- og instruktørjolle af Skov & Naturstyrelsen. Vores motor derimod 
er 10 år gammel, men starter dog stadig som en ny (et naturligt krav i arbejdet). Vi håber at Friluftsrådet vil 
støtte os i at få en ny motor, fordi vedligeholdelse og tryghed skal være i top, ligesom vi håber at få nye telte, 
som støtte til overnatninger ude i landskabet. 
 
5-års plan for Tønballe Skov og Tønballe Naturcenter 
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Tønballe Naturcenter er ikke meget værd, uden Tønballe Skov. Randbøl statsskovdistrikt og naturcenteret er 
ved at udvikle en 5-års plan for skoven og naturcenteret. Der foreligger et stort projekt i at skabe et nyt 
landskab for fremtiden, på de markarealer der nu er plantet til med juletræer, og som om en kortere årrække 
(5-7 år) er successivt afdrevne. Hvad kan disse marker anvendes til? Hvordan driver vi skoven i en 
kombination af skovdrift og centeraktiviteter? Også lokalsamfundet skal inddrages i overvejelserne. 
 
Det største fremtidsperspektiv af dem alle…. 
 
Det er dog at give naturcenteret et nyt væksthop. Det kræver ansættelse af endnu en naturvejleder, og 
arbejdet ligger allerede og venter på ham/hende! Vi har her i januar måned fyldt bookingkalenderen for 1. 
halvår til bristepunktet. Dette skete førhen omkring påsken, men hvert år er det rykket frem, og nu må vi 
desværre stort set sige nej til ønsker om aktiviteter på denne side af sommerferien. Det er ærgerligt, men 
centeret kan ikke holde åbent hver dag, alle ugens syv dage i sommerhalvåret, når der kun er to ansatte.  
Vi har også pladsproblemer i vores succes. På vore travleste dage, med mange aktiviteter på en gang, må vi 
lede efter et sted selv at holde møder, eller at spise vores frokost. – Ja selv et bord at arbejde ved, kan være 
svært at opdrive. 
Hovedbygningens 1. sal og tårnværelse ligger stadig hen i ubrugbar tilstand. Alle installationer til el, vand, 
varme og sanitet er trukket frem til etagen, så det er lige til at gå i gang. Det er planen at der skal være 
kontormiljø, 3 gæsteværelser, og et par mødelokaler. Vi håber at få godkendelse (og valuta) til at fyre 
raketten ”Tønballes” 3. trin af: Færdigrenovering af den fredede gamle gård og ansættelse af endnu en 
person. Folk står i kø, for at besøge denne kulturperle i naturskrinet og vores økonomi er sund. 
 
Centerets store udviklingspotentiale vurderes bedst i lyset af, at alle vore kunder og gæster altid kommer 
igen, efter et besøg. Når der så tilligemed også kommer nye gæster til, på grunds af de gode rygters smede, 
så er fremtidsperspektivet lysende klart. 
 
 
Tønballegaard historie 
 
Den nuværende ejendom Tønballegaard blev samlet ved opkøb af en række jorder gennem sidste halvdel af 
1800-tallet. Det oprindelige firelængede bygningsanlæg, den gule gård, hvoraf nu er bevaret stuehuset - det 
gule hus - stammer fra ca. 1857, opført af Chresten (Drejer) Nielsen. Kammerraad J. Glud på Jensgaard 
køber Tønballegaard i 1860, hvorefter hans søn, Poul Chr. Glud overtager gården. I 1868 overdrager han den 
igen til sin yngre bror, Gustav Glud (1840-1911), som først og fremmest var den, der satte afgørende præg på 
Tønballegaard. Han nedrev omkring 1870 de tre udlænger fra den gule gård og opførte i stedet det 
eksisterende trefløjede avlsbygningsanlæg. 
 
I 1886-88 opførte Gustav Glud som sidste del af det store anlæg den eksisterende hovedbygning. Den 
fremstår som et karakteristisk eksempel på en proprietærgård fra 1800-tallets slutning. Hovedbygningen er 
skabt i historicistisk stil med stærke rødder i den da herskende Herholdt-Storckske arkitekturretning. 
Hovedbygningen er tegnet af arkitekt Hector Estrup (1854-1904). Han er uddannet på Kunstakademiet i 
1880 som elev af arkitekterne Herholdt og Storck og drev fra 1882 en ikke ubetydelig arkitektvirksomhed i 
Horsens. 
Bygningen er opført i èn etage med høj kælder og udnyttet tagetage. Den fremstår med fremspringende 
hjørnepartier, som løfter sig som tårnagtige pavilloner i to eller tre etager. Bygningen er opført i rød mur med 
karakteristiske detaljer i glaserede formsten. Den høje sokkel er beklædt med granitkvadre, mens det lave 
helvalmede tag med udhæng over dekorerede murfriser er belagt med naturskifer. 
I den oprindelige indretning var opholdsrum placeret i stueplan omkring en central vestibule med trappe, 
medens værelser lå  på 1. sal. Køkken, folkerum, værelse til tyende og depoter lå i kælderen med trappe og 
madelevatorforbindelse til stueplan placeret ved hovedtrappen. Indvendigt fremtræder bygningen med flotte 
snedkerdetaljer omkring væg- dør- og vinduespartier. I stuerne findes 2 smukke, høje kakkelovne. I det 
gamle køkkenrum står det oprindelige brændekomfur, med 2 gruekedler i tilstødende rum. Oprindeligt blev 
hovedbygningen opvarmet med 13 kakkelovne/brændeovne, fordelt på 2 dobbelte og 2 enkelte skorstene. 
Gården blev i 1911 købt af broderen, godsejer Frederik Glud, hvis søn Johan Valdemar Glud i 1923 arvede 
den. Fra 1929 til 1942 blev den drevet af hans enke, som videregav den til sine 3 børn. Den sidstlevende, 
Marie Cecilie Glud, boede på gården til sin død i 1989. 
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Miljøministeriet, Skov & Naturstyrelsen ved Randbøl statsskovdistrikt (daværende Boller skovdistrikt) købte 
i 1981 bygninger og jordtilligender (ca. 73 ha. skov og agerjord) af de tre søskende, mod at de kunne blive 
boende på ejendommen så længe som de selv måtte ønske. 
I 1987 blev hovedbygningen sammen med den trelængede avlsgård fredet.  
Efter Marie Cecilie Gluds død var hovedbygningen og længerne i en årrække udlejet til en 
antikvitetshandler, der boede og drev forretning på ejendommen. Det gule hus var indtil 1. august 1996 
udlejet til bolig. Herefter indrettede naturcenteret sig midlertidigt i bygningen, idet intet andet på tidspunktet 
var brugbart. Nu bebor naturcenterlederen Det Gule Hus. 
Naturcenteret åbnede 1. september 1996 i et samarbejde mellem Juelsminde, Børkop og Hedensted 
kommuner og Randbøl Statsskovdistrikt. I dag er gårdens officielle navn "Tønballe Naturcenter". 
Med stor respekt og pietetsfølelse er gården nu indrettet med 48 sengepladser i 14 små soverum i den gamle 
kostald. I laden er der et rustikt, men flot opholdsrum til 50 personer, mens hoveddelen af den gamle lade 
fremstår som oprindeligt opført, ligesom den gamle hestestald i modsatte længe. Vor tidsepoke er dog ikke 
gået stille hen over bygningerne. I 1998 blev stålskorsten og centralt træpillefyr anlagt. Ved den totale 
renovering i perioden 2000-01 fik staldlængen nye vinduer i soveafsnittet som flugtvej i tilfælde af brand.  
Fredag d. 7. september blev det nye naturcenter officielt indviet med flere hundrede besøgende, der fik 
serveret spidstegt råvildt, fadøl, pølser, snobrød og sodavand. Således står hovedbygningen nu istandsat til et 
nyt liv for glæde og dygtiggørelse af mange mennesker i årene fremover. Kun 1. salen og tårnværelset 
mangler en renovering, men der vil vel altid være et stykke arbejde at udføre på en gård, der havde 130 års 
fødselsdag i 2005! 
Foråret 2003 åbnede en lille landskabsudstilling for offentligheden ved siden af den gamle hestestald. Den 
blev udarbejdet af Vejle amt. I tekster og billeder er den sprængfyldt med information om gårdens 
kulturhistorie, fiskeri i fjorden og det meget spændende geologiske landskab i området. 
 
Teglværket 
Murstenene anvendt i hovedbygningen er produceret på eget teglværk nedenfor gården. Teglværket blev 
opført samtidig med Det Gule Hus af Chresten (Drejer) Nielsen. Herfra udskibede man også tegl til andre 
byggerier i sognet og nabosognene fra Gluds Bro. Teglværket blev nedlagt umiddelbart efter opførelsen af 
hovedbygningen, formentlig p.g.a. mangel på egnet ler i Teglværksdalen. 
 
Skanserne 
Svenskeskansen i Tønballe Skov er formentlig opført under svenskekrigen i 1658. Det siges at de fyrretræer 
der vokser på skansen i dag, nedstammer fra frø som soldaterne uvidende havde medbragt i deres udstyr. 
Svenskeskansen beskyttede effektivt indsejlingen til Horsens, men var ikke særlig godt befæstet mod 
indtagelse fra landsiden. 
De 2 kanoner der er opstillet på skansen, stammer fra linieskibet Christian VII, der i vinteren 1787 forliste i 
en storm ved Anholt. Gustav Glud købte skibskanonerne på en auktion i 1906. 
 
Lille Batteri ved Hesteodde menes at være det ældste anlæg. Kong Frederik d. 2. udstedte i september 1566 
et åbent brev til bønderne i Bjerre Herred om, at de under kommando af “Os elskte Holger Rosenkrantz” til 
Boller skulle opkaste en skanse ved indsejlingen til Horsens fjord. Bønderne blev i brevet befalet at stille 
med heste, vogne, værktøj og mandskab og “holde ud” til arbejdet var tilendebragt. Lille Batteri er i dag 
overpløjet og ødelagt. 
Store Batteri ved Hundshage formodes opført under Englandskrigen (1807-14). Det var det største 
skanseanlæg ved fjorden, udformet som en 5-strålet bastion med dybdegrave og høje volde, et solidt blikhus, 
mandskabsbarakker, krudttårn og brønd.  På Horsens museum kan man se en kopi af anlægget. Til at lede 
forsvaret forestod justitsråd Poul Glud, Jensgaard, og der var tilknyttet varslingstjeneste med bavner 
(klargjorte bål) på Hundshage, Hesteodde, Borg, Bjergelide og Boller. Hverken batteri eller varslingstjeneste 
kom i brug. 
Store Batteri er i løbet af de sidste 50 år ædt af havets bølger, og materialerne kastet op i strandvolden foran 
Tønballe Skov. 
 

Kilder: Bjerre Herreds Bogen 1963, Glud-Hiarnø Sogns Historie 1948,  
og Jan Tidemand. 

 
Dage af en forkarls liv på Tønballegaard i 1940: 
D. 1. nov. 1939 kom jeg til Tønballegaard fæstet som forkarl 1 år frem. Der var en karl mere - en gift 

 9



fodermester - og så to piger. Dagen begyndte kl. 06.00 med at fodre hestene, strigle og børste dem og så 
rense ud i stalden.  
Så var det tid til morgenmad, og være klar til at arbejde igen kl. 07.30. Kl. 11.45 gjorde vi os rene, så vi 
kunne være inde til middag præcis kl. 12.00. 
Kl. 12.55 fik vi kaffe og fortsatte arbejdet til kl. 17.00. Aftensmaden blev serveret kl. 18.00. Hestene skulle 
fodres af kl. 20.00, og det var så slut på den dag. 
Om vinteren bestod arbejdet i at køre roer ind fra roekulen, tærske korn, slæbe træ ud af skoven - det var 
mest graner - som blev solgt til tømmer og bundgarnspæle til fiskerne, og hente 100 rummeter brænde hjem 
til gårdens varmeforbrug: Det træ skulle saves og kløves og sættes i stakke. 
Om sommeren arbejdede vi en time længere. Når foråret begyndte og markerne blev så tørre, at vi kunne 
køre på dem, skulle der spredes kunstgødning. Det foregik med hestevogn, hvorpå vi havde et stort trug, vi 
hældte gødningen ned i. Så stod vi på hestevognen med en kulskovl og spredte det ud over marken. Dernæst 
blev jorden harvet 2-3 gange inden den kunne tilsåes. Det vi dengang lave med 2 spand heste en hel dag, 
udføres med maskiner på under 1 time i dag. 
Når kornet var sået, skulle roerne i jorden. Omkring d. 1. juni skulle roerne tyndes og hele sommeren luges 
og radrenses med håndkraft. Omkring august begyndte høsten af kornet med 3 heste foran selvbinderen, 
negene skulle sættes sammen 10 stykker i hver hob. Det tørrede en uges tid og blev så kørt i laden. Når 
kornet var inde skulle der pløjes og harves igen. Omkring oktober gik vi i gang med at tage roerne op og 
køre dem i roekule. 

Af Hartvig Jensen, 
Snaptun 1998 

Med dette udpluk 
 
Af årets oplevelser og arbejder og med ønskerne og ideerne for fremtiden, må vi hellere spinde en ende på en 
rapport, som aldrig kan være fyldestgørende for et helt års arbejde i mange former for netværk og 
engagementer.  
Vi håber at læseren har fået inspiration, glæde, viden og fornøjelse af at læse med. Men vi håber endnu mere, 
at hvis du møder nogen på din vej, der har været på Tønballe Naturcenter, så har det været vores mål at give 
oplevelse, viden og udvikling – at gøre en tur ud i naturen til en festlig oplevelse, uanset vejrliget! Vi håber 
meget, at du med rimelighed kan fortolke noget sådant af dem, du måtte møde på din vej! 
Prøv at klikke ind på søgemaskinen Google og søg på ”Tønballe”, så vil du få indblik i hundreder af indtryk 
og oplevelser  blandt tusinder af ”hits” på Tønballe Naturcenter. 
 
Tak til alle der besøgte os i 2005, vi glæder os til at se jer igen.  
Som afslutning på det gamle år, viser vi et par meget stille stemningsfotos fra Tønballe Naturcenter. 
 
Med venlig hilsen 
Naturcenterleder 
Jan Tidemand 
 

 
Udsigt fra Svenskeskansen.   Tønballegård i månelys mod vest. 
2. Juledag 2004.   Vintersolhverv 21.12 2004. 
Hjarnø ligger indhyllet i kuldedisen.  13 minutter før solopgang i øst. 
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Sejladsvejledning for Tønballe Naturcenter. 
Revideret 18. april 2005. Jan Tidemand 

 
Vejledning for udlån af kanoer til naturcenterets gæster 
• Sejlsæsonen for gæster er perioden 1. maj - 15. oktober, den indskrænkes i tilfælde af lave 

vandtemperatur. 
• Kanoerne er godkendt af Søfartsstyrelsen. Der må ikke foretages ændringer i kanoens rigning, som 

påvirker fartøjets stabilitet; herunder sejlføring, sammenbinding af kanoer et. c. 
• Kanoerne er ikke beregnet til sejlads ude i åbent farvand, men under land, tæt på kysten. 
• Turlederen skal umiddelbart inden turen instruere deltagerne i sikkerhed og sejladsteknik på havet, samt 

turlederens rednings- og bjærgningsprocedurer ved uheld. NB: for børneinstitutioner gælder yderligere 
Undervisningsministeriets Risikovejledning af 1985.  

• Det er turlederens ansvar, at alle deltagere har korrekt størrelse redningsvest, samt at denne bæres 
korrekt. 

• Det er turlederens afgørelse, hvorvidt sejladsen skal aflyses eller indstilles. (Føler du dig i tvivl - så aflys!) 
• Hold altid dine kanoer i samlet flok. Det svageste hold bør sætte grænsen for distance og hastighed. 
• Der medbringes altid 3 padler og en øse i kanoen.  
• Kanoen skal flyde på vandet ved af- og ombordstigning. Stå aldrig op i en kano. 
• Kanoer og udstyr må aldrig efterlades uden opsyn. 
• Overhold gældende søfartsregler, samt søsportens sikkerhedsråd og udvis godt sømandsskab under 

turen. 
• Vis hensyn til fiskeredskaber og bøjer på søterritoriet! 
• Bemærk at selv 5 m/s vind kan medføre problemer, hvis kanoen ikke er i trim, eller hvis deltagerne ikke 

har de nødvendige forudsætninger for sejladsen. 
• Hvis vejret skifter. Søg straks land og indstil turen.  
• Sejl aldrig ud i fralandsvind. 
• Naturcenteret har ikke mandskabsresurser til at være bagvagt med motorjollen for lånere af kanoer. 
• Ved overtrædelse af gældende vejledning, kan turlederen udelukkes fra at låne centerets fartøjer 

fremover. 
 
Vejledning gældende for naturcenterets naturvejleder: 
• Elevgrupper/børnehold skal mindst gå i 7. kl. eller have tilsvarende alder. 
• Deltagerne kan ikke selv supplere med småbåde til turen. 
• Før hver tur tjekkes at der ombord i følgebåden forefindes: Kikkert, GPS, øse, anker, årer/gafler, søkort, 

opmærksomheds- og nødsignaler, ligesom bådens kompas og brændstoftank tjekkes (Min. halvfuld). 
• Der medbringes altid vandtæt pose med 1 alutæppe, 3 tæpper og Laerdal lommemaske på turen. 
• Det er naturvejlederens afgørelse, hvorvidt deltagere der overtræder sejladsvejledning, god 

sømandsskik et.c. skal ilandsættes hurtigst muligt. 
• Naturvejlederen kan deltage i kano, hvis der er bagvagt på naturcenteret og hvis forholdene i øvrigt 

tillader det. 
• Der må kun trænes kanokæntringsøvelser i Tønballe Bugt. 
• Motorjollen er instruktør/undsætningsjolle, og må ikke medtage passagerer. 
• Motorjollens førere skal træne Mand Over Bord øvelse hvert år i juni måned. 
• Motorjollen må ikke betjenes af andre end de af naturcenteret bemyndigede personer. 
• Sidste nye vejrudsigt fra DMI hentes umiddelbart inden afgang. Vejrstationen tjekkes. 
• Ved vindhastigheder 7-9 m/sek. er vindretningen og kombinationen af deltagernes styrke og erfaring 

afgørende for evt. aflysning, eller ændring af sejlrute. (10 m/sek. i vindstød medfører automatisk 
aflysning). 

• Ved vestlige vindretninger (fralandsvind) ligger følgebåden tilrigget standby på sin ankerplads og 
motoren har været startet (varmet op) inden kanoafgang. 

 
Nyttig litteratur og viden. 
Det lokale søkort udgives af Kort & Matrikelstyrelsen. 
Symboler og forkortelser i danske søkort. Af Kort & Matrikelstyrelsen. 
Søret for lystsejlere. Boghandlere og bådudstyrsforretninger. 
Søsportens Sikkerhedsråd foldere: Lov og ret på vandet. Redningsveste giver tryghed. Himmel og hav…, 
Sikkerhed i kano og kajak. M.fl. 
Risikovejledningen for fysik, kemi, biologi. Undervisningsministeriet 1985. 
www.soesport.dk  www.dmi.dk  
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Evaluering af naturskolearbejdet på Tønballe Naturcenter        Kontaktudvalget på Tønballe Naturcenter 
(Sæt cirkel om dine svar og aflever skemaet til naturcenteret.) 
1. Hvordan er sammenhængen mellem naturskole- 
besøget og skoledagen? 
 
 a. Der har været praktiske forberedelser.           Ja Ved ikke Nej 
 b. Der har været faglige forberedelser.           Ja Ved ikke Nej 
 c. Vi skal arbejde videre med emne/oplevelser 
 hjemme på skolen.            Ja Ved ikke Nej 
 d. Naturskolebesøget er et afbræk i skolens hverdag  
 og turen skal kunne ”stå for sig selv” i elevernes  
 bevidsthed.             Ja Ved ikke Nej 
 
2. Hvordan er dine forventninger til aftalens indhold blevet  
indfriet på turen, med hensyn til: 
( Hvor værdien 1 er lavest mulig i og værdien 5 er højest mulig succes). 
 
 a. Turens varighed?    1  2  3  4  5 
 b. Turens faglige indhold?    1  2  3  4  5 
 c. Turens aktiviteter?    1  2  3  4  5 
 d. Udstyret som naturvejlederen inddrog?   1  2  3  4  5 
 e. Turens pædagogiske indhold?   1  2  3  4  5 
 f.  Pauser/spisepauser til eleverne?   1  2  3  4  5 
 
3. Hvad er din vurdering af turens succes, med hensyn til 
følgende udsagn? 
( Hvor værdien 1 er lavest mulig succes og værdien 5 er højest mulig succes). 
 
 a. Turen koncentrerede sig om det aftalte emne.  1  2  3  4  5 
 b. Et passende antal elever var med på turen.  1  2  3  4  5 
 c. Mængden af udstyr til rådighed var passende.  1  2  3  4  5 
 d. Tiden med naturvejleder var passende.   1  2  3  4  5 
 e. Undervisningsniveauet ramte klassetrin/målgruppe.  1  2  3  4  5 
 f.  Naturvejlederen havde god kontakt til den enkelte elev.  1  2  3  4  5 
 g. Naturvejlederen havde god kontakt til gruppen/klassen.  1  2  3  4  5 
 h. Der var navnestof på dyr, planter eller historier.  1  2  3  4  5 
 i.  Der var begrebsdannelse i naturfaglig viden.  1  2  3  4  5 
 
4. Hvor mener du at resourcerne eventuelt udnyttes bedst, for at få flere 
skolebørn ud at undersøge naturen? 
( Hvor værdien 1 er lavest udviklingspotentiale og værdien 5 er højest).   
     
 a. Bedre uddannelse af lærere/pædagoger.   1  2  3  4  5 
 b. Større hold/mere udstyr på naturcenteret af gangen.  1  2  3  4  5 
 d. Naturvejlederen som udviklingskonsulent på skolerne.  1  2  3  4  5 
 e. Naturvejlederen som underviser i klassens nærmiljø i stedet. 1  2  3  4  5 
 f.  Naturskolen skal fokusere mere på naturfaglighed?  1  2  3  4  5  
 
5. Hvori mener du naturskolens største styrker/fordele ligger? 
 a. Naturvejledernes faglige kompetancer.   1  2  3  4  5  
 b. Naturvejledernes pædagogiske kompetancer.  1  2  3  4  5  
 c. Naturcenterets faciliteter, udstyr et.c.   1  2  3  4  5  
 g. Naturcenterets rådighed over natur; skov og strandarealer. 1  2  3  4  5 

i. Min egen mulighed for at anvende faciliteter og udstyr  1  2  3  4  5 
j. Muligheden for at klassen får en oplevelse 
   i naturen sammen med en fagkyndig person.  1  2  3  4  5 

 
6. Underviser du klassen/holdet i et eller flere af naturfagene: Natur/teknik, 
geografi, biologi eller fysik? 
            Ja  Nej 
7. Savner du et andet udvalg af naturskolebesøg 
indenfor naturfagene i din planlægning?          Ja Ved ikke  Nej 
 Hvis ja, hvilke eksempelvis?_____________________________________________ 
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