
Ringe – Egeskov Slot og Mølle
20 km

Overnatter du eller parkerer du ved Midtfyns Fritidscenter,  
drejer du til højre ad Rolighedsvej. Ved Ringe Sø, hvor du 
evt. kan gå en tur rundt nede ved søen samt besigtige 
den meget omtalte ”Kunstbænk”, drej til venstre ad stien 
og rundt om søen. Drej til venstre ad Søgårdsvej og igen 
højre ad Søvej. Til venstre ad Vestergade og højre ad 
Svendborgvej. Drej til højre ad Boltinggårdsvej og følg 
den, til der drejes til venstre ad Rudmevej. Drej til højre 
ad Sundgårdsvej som følges – ned forbi Fjællebro Gods.

Fjællebro Gods

Fjællebros bøndergods blev under Ebbe Ebbesen Munks 
ejerskab mellem 1560 og 1622 forøget så markant, at 
gården blev et af de største avlsbrug på Fyn. I 1700-
tallet var der indrettet en frimurerloge på Fjællebro. 
Gården var mellem 1818 og 1900 ophøjet til et stamhus.

Ebbe Ebbesen Munk og hans hustru Sidsel Høeg opførte i 
første halvdel af 1600-tallet en firefløjet hovedbygning i 
to etager med tilhørende trappetårn.

Daværende ejer Frederik Siegfried Rantzau lod i 
slutningen af 1700-tallet trappetårnet og østfløjen
nedrive og omdannede derved hovedbygningen til et 
trefløjet anlæg.

Hovedbygningens nordfløj er opført ca. 1575, syd- og 
vestfløjen tilføjet ca. 1600-22. Ombygninger og 
ændringer1726. 
Godset ejes i dag af godsejer Susanne Ludvigsen.

Kryds Bøjdenvej. Følg Bøgegyden og sving til venstre
forbi Egeskov Mølle.

Egeskov Mølle

Egeskov Mølle kender mange som den gamle tikroner-
mølle. Møllen blev bygget 1848 som en kornmølle og var 
fungerende indtil 1949. Egeskov Mølle er stadig i brug til 
formaling af hvede til mel. De frivillige i "Egeskov 
Møllelaug" sælger alt det mel, de kan male i deres fritid. 

På Grønnebjergvej drejes til højre og ud ad Bøjdenvej
(meget kort stykke), hvor der drejes til venstre ad 
Egeskovgade

Egeskov Slot

Egeskov er Fyns næststørste turistattraktion og ét af de 
mest kendte bygningsværker i Danmark.

Egeskov Slot blev bygget af lensmand Frands 
Brockenhuus og stod færdigt i 1554. Han havde nogle år 
før giftet sig med Anne Tinhuus, som havde overtaget 
den oprindelige gård fra sine forældre.
Den politiske uro - Reformationen og Grevens Fejde -
fik på den tid mange store jordbesiddere til at bygge 
deres boliger som svært indtagelige borge. Således 
også Frands Brockenhuus, som anlagde sin borg midt 
ude i en sø - ifølge overleveringen på et fundament af 
egetømmer og så grundigt, at der "gik en hel egeskov 
dertil". Deraf slottets navn.
I de mere end 450 år, der er gået, har forskellige 
slægter boet på Egeskov. I 1784 solgtes Egeskov til 
Henrik Bille, hvis efterkommere siden har ejet slottet. I 
dag bebos og ejes slottet af grev Michael Ahlefeldt-
Laurvig-Bille. www.egeskov.dk (særskilt brochure findes 
til slottet).

Fra indgangen og via grusvejen kør højre om slottet til 
Holmegyden. Her drejes til venstre. Gaden går over i 
senere at hedde Egeskovvej. Drej til venstre (et lille 
stykke) ad Rudmevej og straks til højre ad Volstrupvej. 
Efter et langt stykke - drej til venstre ad Boltinggårdsvej. 
Drej til højre igen og nu er man tilbage på Svendborgvej
– retur mod Ringe.

Er du til historie og ét af de mest kendte bygningsværker i Danmark, så er det her lige noget
for dig. Turen går bl.a. til Egeskov.

Indtil 1926 tilhørte Egeskov Mølle Egeskov Gods. I 1950
blev den overtaget af Kværndrup Hjemstavnsforening,
som i 1987 donerede møllen til Ryslinge Kommune. I dag
ejes Egeskov Mølle af Svendborg Museum.

Generel information
Du er altid velkommen til at kontakte personalet på 
Faaborg Turistbureau på tlf. 72 53 18 18, eller på 
www.visitfaaborg.dk og se muligheder og åbningstider.

http://www.egeskov.dk/
http://www.visitfaaborg.dk/
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