Svanelunden og Folkeparken
Svanelunden blev anlagt på initiativ af købmand
Jørgen H. Nielsen i 1878 på det, der dengang var
nogle nøgne bakker syd for jernbanestationen.
Arealet var ejet af Hjørring kommune, og beplantningsarbejdet blev udført som beskæftigelsesarbejde iværksat af kommunen for at afhjælpe en
stor arbejdsløshed 1877-78.
Seks år senere købte kommunen også et sumpet
engdrag syd for bakkerne. Her blev der udgravet
en dam, som skulle bruges til skøjtebane. Der blev
fra starten udsat et svanepar i dammen, hvilket gav
anledning til at anlægget herefter blev kaldt Svanelunden, et navn, der blev officielt i 1888.
Da Hjørring station blev udvidet i perioden
1939-1942, blev Svanelunden beskåret en del mod
nord. Til gengæld indlemmede Hjørring kommune
i 1945 et større areal øst for Svanelunden i byens
grønne områder.
Der var blevet gravet tørv på stedet under besættelsen. Området blev tidligere kaldt Palleskær
Enge, men fik nu navnet Folkeparken.
Senere blev der opstillet en mindre tribune og
anlagt en lille soppedam, som i dag bruges som
skøjtebane om vinteren, idet Svanedammen,
den oprindelige skøjtebane, kun yderst sjældent er
sikker.

Ulvegravene
Ulvegravene er et roligt boligområde med grønne
områder og med et veludviklet stisystem, som
frister til friluftsaktiviteter.

Har du lyst til at prøve mere?
Orienteringsklubben Vendelboerne har masser af
orienteringstilbud året rundt i skovene i Vendsyssel.
Hvis orientering har fanget din interesse, er du
hjerteligt velkommen til at deltage i vores mange
træningsløb, som du kan finde på vores hjemmesides
o-kalender. Du kan på forhånd tage kontakt til vores
klubkontakt eller en af vores trænere, som gerne hjælper dig i gang med brug af kort og kompas. Du kan
finde alle kontaktoplysninger på hjemmesiden

www.ok-vendelboerne.dk

Her finder du også masser af orienteringstilbud i
vores O-kalender.
OK-Vendelboerne er en mellemstor orienteringsklub,
som lægger vægt på at tilbyde orienteringsoplevelser
til familier i alle aldre.
Du kan også følge os på facebookgruppen:
OK-Vendelboerne

”Find vej i Folkeparken/Ulvegravene” er en del af et
landsdækkende koncept ”Find vej i Danmark”.
Hvis du vil prøve mere på egen hånd, kan du finde
kort og turforslag i hele landet på:

www.findveji.dk

Folkeparken /
Ulvegravene

Signaturforklaring

Folkeparken/Ulvegravene
Posterne er træfarvede ”skovpæle” som på billedet.
På kortet er de markeret med
røde cirkler. Startstedet er
markeret med en rød trekant
og mål er markeret med to
røde cirkler.
Den korteste vej mellem
posterne er angivet på kortet
med en hjælpestreg, der
forbinder cirklerne.
Den korteste vej er dog ikke altid den hurtigste eller
nemmeste.
Noter postens bogstaver i tabellen under kortet,
eller brug klippetangen ved posten.

Rød er startsted og poster
Grønt/Hvidt er skov (jo grønnere, jo tættere.)
Grønne skraveringer er områder med meget
underskov.
Gult er åbne områder (mark, eng, lysninger)
Blåt er vand (grøfter, moser, søer)
Brunt er terrænformer (højder og ujævnt terræn)
Sort er huse, veje, stier
(jo tykker linie, jo tydeligere sti)
Sort skravering og olivenfarve ved huse er forbudt
område. Der er ingen områder på dette udsnit
med skraveringer, men det er der på det store
kort over hele Folkeparken Ulvegravene.
Det kan du hente på www.findveji.dk
Nord er opad på kortet.
Målforhold 1:10.000. D.v.s. 1 cm = 100 meter

Prøv mobil-quiz ruten
Ved hver af posterne er der et
quiz spørgsmål, som du skal
besvare på din mobiltelefon.
Find linket på findveji.dk på
siden om Folkeparken/
Ulvegravene eller
scan QR-koden her.
Vælg quiz-ruten, start turen og du modtager
hurtigt et startlink i din mailbox.
Ruten går gennem det varierede og smukke
parklandskab. Området er meget kuperet, men rigt
på stier, så turen egner sig også til barnevogne og
dårligt gående.

Let

Fandt du den rigtige post?

I felterne herunder kan du notere posternes kodebogstaver. Tallet i parantes angiver det nummer,
som står på posten.
Du kan registrere dine poster på www.findveji.dk og
komme med i Hall of Fame.
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