
Slotte og Herregårde
33 km

Fra havnen køres mod vest og i rundkørslen ad 
Kildetoften. Lige efter rundkørslen køres til højre ad gå-
og cykelstien. Fortsæt over Pugesøvej og du kommer 
frem til Johan Rantzausvej, hvor der drejes til venstre. 
Kør et lille stykke på cykelstien. I rundkørslen drejes til 
højre og i næste rundkørsel drejes til højre igen. Ved 
tankstationen drejes til venstre ad Vængegyden, mod 
Svanninge, over den stærkt trafikerede Nyborgvej. For 
enden af Vængegyden drejes til højre og straks derefter 
til venstre ad Brahesvej.

På Fyn, Langeland og Ærø ligger der i alt 123 slotte og herregårde, hvoraf kun et fåtal er åbne for publikum. 
Dog kan man se de fleste fra landevejen, bl.a. dem du nu skal se eller besøge. Meget af Danmarkshistorien 
udspringer fra Faaborg-området, og du skal med denne tur se nogle af de herregårde, hvor herremændene 
boede og regerede fra.

Svanninge Kirke

Svanninge Kirke, der stammer fra Middelalderen, var 
meget forfalden, da den i 1834 blev overdraget til egnens 
store jordbesidder, lensgreve Preben Bille Brahe. Han 
satte en gennemgribende restaurering i værk og lod en 
af datidens kendte arkitekter, professor Hetsch udforme 
kirkens nuværende udseende. Ved genindvielsen i 1838 
fremstod den som en korskirke med et højt spåndækket 
spir. Efter forlydender blev greven inspireret til det for 
danske landsbykirker usædvanlige spir under sine rejser i 
Østrig. Eftersom Svanninge Bakker allerede dengang var 
kendt som en del af " de fynske alper" skulle sognet 
naturligvis have en "alpekirke"!

Sti til Svanninge Bakker
Skulle du have lyst til at besøge de fynske Alper, 
Svanninge Bakker, kan du både gå og cykle via stien syd 
for kirken op igennem bakkerne. Hvis ikke – kan du 
fortsætte turen:

Ved kirken drejes til venstre ad Kirkegyden, fortsæt forbi 
skolen. I krydset drejes til højre ad Østerbyvej mod 
Haastrup. Drej til højre ad Stenbækvej og fortsæt lige ud 
ad Skelbanke. Nu er man ca. 80 m. over havet. Fortsæt 
lige ud ad Horseballevej. Drej til venstre ad Ny 
Stenderupvej og kør et stykke inden der drejes til 
venstre, lige efter den gamle Trente mølle, ad Trentevej. 
Fortsæt lige ud.

Trente Mølle

Bygningerne til venstre huser nu Trente Mølle lejrskole, 
naturskole, m.v., hvor både børn og voksne kan afprøve 
”Kys Frøen”, hvor du med diverse hjælpemidler kan gå 
på opdagelse i naturen. www.trente.dk

Østrupgaard

Lidt længere fremme ligger Østrupgaard, som er en Erik 
af Pommerns tid ved et skifte i 1425 mellem to 
slægtninge, Jørgen Rud til Skjoldenæsholm og Palne
Jensen Munk, kaldet Marsk. Hovedbygningen, et stenhus, 
er opført i 1500 og ombygget fire gange. Østfløjen blev 
genopført i 1940-1942 gammel hovedgård.  Gården 
nævnes første gang på efter en brand i 1937. Det første, 
man ser, er den imponerede agerumslade med et af 
Nordeuropas største stråtag. Østrupgaard er privatejet, 
men fra vejen kan man se det gamle stenhus.

Fortsæt ad Østrup og drej til venstre ad Stubbedam, til 
venstre igen ad Radbyvej. I næste kryds køres til højre 
ad Stenbækvej mod landsbyen Millinge.

Hvedholm Slot

Den nuværende hovedbygning blev radikalt ombygget i 
1880erne. Efter at Hvedholm i mange år fungerede som 
plejehjem og sindssygehospital, drives det i dag som et 
moderne slotshotel.

Hvedholm nævnes første gang i historien i 1475 og var 
da en beskeden herregård ejet af adelsslægten 
Hardenberg. Slottet er gennem historien nedarvet blandt 
Danmarks største adelsslægter (Bille, Brahe, Bille-Brahe 
og Bille-Brahe-Selby) og blev første gang omsat i handel 
så sent som i 1928. Hvedholm var hovedsæde i det 
sydfynske grevskab Brahesminde fra 1798-1928. På 
Hvedholm ser man eksempler på den overdådige livsstil, 
der udfoldede sig på landets største godser sidst i 1800-
tallet, og som sluttede brat efter 1. Verdenskrig med 
indførelsen af lensafløsningsloven i 1919.

Tilbage ad alléen, til venstre og drej så til venstre ad 
Sinebjergvej. Drej til venstre ad Bjerne Langgyde. For 
enden af bakken drejes til venstre ad Bjernevej mod 
Faaborg.

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.trente.dk/
http://www.visitfaaborg.dk/
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