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Tur til historiske haver og steder på Fyn  
Lørdag 31. maj og søndag 1. juni 2014 

 
 

   
Andromedatemplet i Glorups have                                Lisbeth Hvids lysthus i egen have 

 
 

PROGRAM MED RUTEFORSLAG 
 
LØRDAG 
Mødested: 
Kl. 8.30 – 9.30 Bondegården Vadstrup, Viby Bygade, 5370 Mesinge hos Annie og 

Søren Vadstrup på deres gamle gård fra 1700-tallet. Kom i god tid og 
hør om gårdens historie og omfattende restaurering eller gå en tur i 
landsbyen og besøg kirken og kirkegården. Der vil være en kop kaffe 
og en bolle til de morgenduelige. 

 
 Fra Viby køres mod Måle, der ligesom Viby tidligere har hørt under 

Hverringe Gods. I Måle passeres på venstre hånd en gulkalket bin-
dingsværksgård med en velbevaret hestegang. Fortsæt gennem Hver-
ringe Gods, Hverringevej 206, 5370 Mesinge til Kerteminde. Under-
vejs passeres et voldsted fra middelalderen på højre hånd. Efter Jo-
hannes Larsen Museet drejes th. ad Langegade > th. ad Fiskergade> 
tv. ad Tværgade - 9 km - Parkering. 

 
Kl. 9.45 – 10.15 Gåtur ad ”Lillestranden” mellem de små fiskerhuse og haver langs 

nordkysten af Kertinge Nor. 
Kør tilbage ad Vestergade > th. ad Langegade> vej 315 mod syd (ret-
ning Ullerslev). Drej th. > Ladby >Kertinge >Kølstrup.    
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Kl. 10.30 – 11.30      Kølstrup kirke, kirkegård og præstegård med have. 

Kølstrup Bygade 25, 5300 Kerteminde. P bag kirkegården.  
Kølstrup kirke ligger lige ud til Kertinge Nor. Kirkegården er omgivet 
af en høj kampestensmur og den gamle firelængede præstegård i bin-
dingsværk. Præstegårdshaven er stor og velholdt og indeholder blandt 
andet et sekskantet lysthus med udsigt over Kertinge Nor. 
www.kølstrup-munkebopastorat.dk/koelstrup-kirke/ 
 
 

Kl. 11.30 – 13.00 Kørsel til Broholm Gods. Vi foreslår følgende rute gennem det 
østfynske herregårdslandskab: 

 Fra Kølstrup fortsættes mod vest forbi Ulriksholm > Ørnfeldtvej > 
Birkende > Nonnebo, hvor vej 160 krydses, forbi Sanderumgård > 
Davinde med bystævnetræet > Birkum, tv. ad vej 301 mod Ørbæk.  
Ved Herrested kirke drejes th. > Hellerup kirke >  
Ravnholt Gods, Ravnholtvej 57, 5653 Ørbæk. Det 2600 ha store land- 
og skovbrug, hvortil Lykkesholm også hører, er omgivet af et net af 
velbevarede gamle jagtalléer. 
Fortsæt > Lindeskov kirke > Lykkesholm > Gislev kirke >Sølt > følg 
margeritruten forbi Mullerup Gods, 5892 Gudbjerg Sydfyn, > Gud-
bjerg kirke > Gudme Kirke til  

 
 
Kl. 13.00 – 14.30 Broholm Gods, Broholmvej 32, 5854 Gudme.  

Parkering foran hovedbygningen. 
Medbragt frokost kan spises i parken, evt. i lysthuset eller ved natur-
bænke langs Eventyrstien uden for voldgraven. Besøg i Kammer-
herre Sehesteds oldtidssamling af flintesten m.v. Der findes butik 
med lokale varer, og der er restaurant og hotel i hovedbygningen. 
Godset driver et stort ridecenter. Parken er i landskabelig stil med et 
rustikt og særegent lysthus samt flere mindesmærker over godsets 
forfædre og tidligere ejere. 
www.broholm.dk 
 

 
Kl. 15.00  Glorup Gods, Glorupvej 34, 5853 Ørbæk 

Landskabsarkitekt mdl Anna Calmar som har stået for transformatio-
nen af haven i samarbejde med landskabsarkitekt mdl Anja Boserup 
Quist, vil fortælle om de nye tiltag i den gamle have. Efter rundvis-
ningen er der mulighed for at studere den dejlige have på egen hånd 
og dernæst finde et godt sted at spise og overnatte, også på egen hånd. 
www.glorupgods.dk 
 
 
Søndag morgen ses vi på Holstenhuus Gods 
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SØNDAG 
Kl. 10.00 – 11.00 Holstenshuus Gods, Slotsalléen 9, 5600 Faaborg (vest for Diernæs). 

Entre kr. 20,- og kr. 20.- for brochure om haven. 
Vi mødes på parkeringspladsen nord for havens hovedakse ved obeli-
sken og kransen af lindetræer. Vi besøger herregårdshaven, som er en 
af de ni herregårdshaver Realdania gav støtte til bevaring i 2006. Ha-
ven er sat i stand 2010 af landskabsarkitekt mdl Jens Hendeliowitz. 
Holstenshuus have  er oprindelig anlagt som en rokokohave i 1753. 
Arkitekten G.D.Tschiersckes tegnede anlægget og forstod at udnytte 
det kuperede landskab til at skabe rum i haven.  
www.holstenshuus.dk 
  
Turen går herefter til Aarup, og vi anbefaler at køre mod syd til Faa-
borg og følge vej 329 til Aarup. Undervejs passerer vi bl.a. Steens-
gård, Falsled, Jordløse præstegård, Hårby, Gummerup og Glamsbjerg.  

 
 
Kl. 12.30 – 14.00 Havefrokost hos Søren og Lisbeth Hvid, Holmelund 22, 5560 Aarup. 

Vi kan indtage frokosten enten i haven, orangeriet eller inden for, og 
den er ”helt på husets regning”.  

 
 
Kl. 14.15 Erholm Gods, Erholmvej 25, 5560 Aarup. Entre kr. 10,- 
 Vi kører gennem det smukke kuperede dødislandskab og den gamle 

egeallé fra Aarup til Erholm.  
 Hovedbygningen er opført 1850-54 og tegnet af arkitekt J.D. Her-

holdt. 
Haven er anlagt samtidig i tidens mode, den romantisk landskabelig 
stil og er tegnet af Kgl. Haveinspektør, landskabsgartner Rudolf Ro-
the. Han har med stort talent udnyttet landskabets dramatiske terræn 
og trukket det med ind i haven og anlagt smukt kurvede og let svung-
ne plæner og spadserestier. Søer og kanaler udgør med deres spejlen-
de vandflader og de gamle støbejernsbroer et enestående sceneri, be-
voksninger af karakterfulde hjemmehørende og indførte sjældne træ-
arter giver haven stor variation af farver, og forskellige lys og skyg-
gevirkninger. På særlige steder i haven er der mindesmærker til ære 
for tidligere generationer. Haven på Erholm fremstår stadig som en af 
1800-tallets fineste landskabshaver. 
www.erholm.dk 
 
Fra Dorthebjerg Mølle nord for haven er der en formidabel udsigt 
over haven og det omgivende kulturlandskab. 
 
 
Turen slutter her med denne udsigt. 
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DEN PRAKTISKE SIDE 

 
For medlemmer af Havehistorisk Selskab er deltagelse gratis. For ’ikke medlemmer’ koster det 
kr.100,- pr. dag at deltage. Det koster kun kr. 200,- pr. år at være medlem af Havehistorisk Sel-
skab, se venligst hjemmesiden: www.havehistoriskselskab.dk 

 
 
Tilmelding 
Der ønskes tilmelding til turen af hensyn til morgenkaffe lørdag og frokost søndag.  
Tilmelding skal ske på mail inden den 21. maj 2014 til Susanne Bruhn, susannebruhn@live.com 
(tlf.  29441375). 

 
 
Transport 
Transporten sker i egne biler. Mangler man kørelejlighed eller har man plads til en ekstra passa-
ger bedes man meddele det ved tilmeldingen. Man bedes oplyse bopæl og tlf. samt mail. Susanne 
vil forsøge at koordinere samkørslen. 
 
 
Husk 
At medbringe frokost og drikkevarer til lørdag samt fornuftigt fodtøj og tøj til skiftende vejrlig. 
Mønter til betaling i de haver, der har entré. 
Det er ikke i alle haver, der er mulighed for toiletbesøg.  
Der er altid gode toiletter på kirkegårdene, og dem kommer vi ofte forbi. 
 
 
Overnatning 
Til overnatning lørdag til søndag kan det anbefales at søge på nettet, men vi har fået følgende to 
gode B & B anbefalet:  

 
www.frederikshoej.com   
www.johanludvigs.dk 

 
Ønsker man at blive i herregårdsmiljøet, er der flere herregårdspensioner i nærheden f.eks.   
Hvedholm Slotshotel: www.slotshotel.dk 
men der vil være mange andre gode steder, man kan overnatte og spise på den sydlige del af Fyn. 

 
 
 

På glædeligt gensyn fra Havehistorisk Selskab 
ved Lisbeth Hvid og Kirsten Lund-Andersen  
 


