
Turbeskrivelser 
Det var svært at vælge –der er så mange ting, man gerne vil vise frem. Men det her er vi kommet frem til i 
fællesskab.  
Der vil også blive udarbejdet et lille ”På egen hånd” katalog til dem, der ikke er interesserede i guidede ture.  
 
Syltemade-tur - på sommertur gennem istidslandskabet  
Cykle fra Ollerup Idrætshøjskole til Langegyde nr. 50 6,5 km og retur 13 km  
Guidet vandretur fra Vester Mølle gennem ådalen og langs Langegyde tilbage til vandmølle ca. 4,6 km  
I alt: ca. 17,5 km. 
 
Når man er på vandretur i Syltemade Ådal, føler man sig lidt hensat til sydligere himmelstrøg end Sydfyn.  
Vi er godt nok vant til bakker på Sydfyn, men ådale er noget helt specielt og vi er heldige at have hele to af slagsen inden 
for kort afstand. Her har du mulighed for at komme med i Syltemade Ådal sammen med en af Svendborg Kommunes 
dygtige biologer. Gå ikke glip af denne tur.  
 
Mødested: P-plads overfor Langegyde 50 i Vester Skerninge (5762).  
Dag/tid: tirsdag den 28. juni og onsdag den 29. juni kl. 9.30 -11.30  
 
Indhold: Oplev den spændende ådal med fokus på natur, kultur og geologi. Hør om stenalderbønders jagtstationer og 
ådalens dannelse gennem sidste istid, om typiske planter fra mose, eng og overdrev samt om forskellige naturplejetiltag 
til gavn for områdets natur- og dyreliv. Vandreturen er på ca. 5 km.  
Medbring: Praktisk beklædning efter vejret og godt fodtøj til et fugtigt naturområde, hvor vi flere steder skal balancere 
på gå-spang.  
Turleder: Biolog Henriette Mørck, Svendborg Kommune  
 
Svinehaver-tur 
Cykle fra Ollerup Gymnastikhøjskole til p-plads på Tørvelong ca. 6 km og retur 12 km  
Guidet vandretur fra p-plads i Svinehaverne og Egebjerg Mølle og tilbage til p-plads ca. 4 km  
I alt: ca. 16 km  
 
Rødme Svinehaver ligger på toppen af Egebjerg Bakker, og er et af de bedste naturområder på Fyn. Der er en helt særlig 
stemning, og man fornemmer, hvordan naturen gennem årtusinder har udviklet sig. Her får du muligheden for med 
guide at kombinere dette landskab med en tur i Egebjerg Mølle, der på hver etage har en flot udstilling. Et must for 
naturelskere på besøg på Sydfyn.  
 
Mødested: ved p-plads på Tørvelong mellem nr. 16 og 18 i Stenstrup (5771)  
Dag/tid: tirsdag den 28. juni og onsdag den 29. juni kl. 13 - 16  
 
Indhold: Oplev et af de bedste overdrev på Fyn – et område som aldring har været under plov, og som har en meget 
artsrig flora med de karakteristiske engmyretuer og flere spændende naturtyper. Vi besøger også Egebjerg 
Mølle/Naturcenter, hvorfra der er en fantastisk udsigt over øhavet, og hvor vi får historien om øhavet, istiden og de 
geologiske processer i de flotte udstillinger inde i møllen. Vandreturen er på ca. 4 km. Medbring: Praktisk beklædning 
efter vejret, kikkert og godt fodtøj til et ujævnt og kuperet terræn.  
Turleder: Biolog Henriette Mørck, Svendborg Kommune. 
 
 
Sydlangeland og de vilde heste  
Få en helt unik natur -og dyreoplevelse på Sydlangeland. 
 
Langelands sydspids er dækket af et vidtstrakt naturområde med store, åbne græssletter, søer og moser, historiske 
skove, stejle klinter og de særprægede, rundpuldede ”hatbakker”, som kun findes på Langeland. Her kan du møde en 
flok på ca. 60 ”vilde” heste af exmoor-racen, som klarer sig selv året rundt – stort set uden menneskers indblanding.  
Vi skal opleve hele dette scenarie og unikke landskab på en guidet tur.  
Turen vil bestå af 4 timers rolig vandring i varieret terræn (bakker). Turens samlede varighed er ca. 5 timer. Jeres guide 
vil undervejs fortælle om landskabets udvikling og alt hvad vi ellers støder på af liv. På gåturen vil I kunne opleve den 
truede danske naturtype overdrev, der afgræsses af vilde heste. Det giver levesteder til sjældne plantearter og padder. I 



kan være heldige at se vilde orkidéer på de solrige græsarealer og høre klokkefrøerne kvække i de små vandhuller. Både 
De Vilde Heste, og menneskers brug af skoven gennem mange generationer sætter sine spor her, hvor gamle 
kulturlandskaber og de forskelligartede naturtyper mødes helt ude ved kystskrænterne.  
 
Det er noget helt specielt at se en flok vilde heste, der består af både hingste og hopper i alle aldre. De vilde heste bliver 
kaldt vilde, fordi de lever med mindst mulig indblanding fra mennesker. I strenge vintre bliver der dog lagt stråfoder ud 
og hestene er altid under opsyn, så hvis de bliver syge, bliver der tilkaldt en dyrlæge. De lever i en flok på ca. 60 voksne 
dyr og med førerhingst og førerhoppe, med mellemrum må man dog udskifte førerhingsten for at undgå indavl, dette 
skete sidste gang i 2019.  
 
Praktiske oplysninger  
Dag/tid: tirsdag den 28. juni og onsdag den 29. juni kl. 9.30 – 16.30 
Afgang fra Ollerup Gymnastikhøjskole i privatbiler kl.  
Mødested: P-pladsen for enden af Gulstavvej, 5935 Bagenkop.  
Gode, lukkede sko er en klar fordel. Meget af turen vil foregå udenfor stierne. Desuden påklædning efter vejret, der kan 
være blæsende på dele af ruten.  
Madpakke og kaffe medbringes, der vil blive indlagt pauser hvor dette kan nydes.  
 
 
 
Smag på Ærø  
Færgetur, cykeltur, oplevelsestur på Ærø - noget til alle sanserne  
Turen går gennem sundet hvor man oplever kystlinjen igennem Svendborg Sund. De små øer kan opleves på turen til 
Ærø.  
 
På Ærø venter en cykeltur på 25 – 30 km i den smukke natur – Ærø er meget cykelvenlig.  
 
Turen byder på stop, hvor vi får pirret smagssansen ved besøg på destilleri i Købmandsgården i Ærøskøbing, med 
mulighed for at smage Ærø Whisky. Derfra til Rise Bryggeri og slutteligt Konfektfabrikken. Måske vi også når 
søfartsmuseet i Marstal, som er unik oplevelse om Marstal/Ærø som storspiller i Dansk Søfart i 1800- tallet.  
Der vil være mulighed for frokost på Rise Bryggeri.  
 
Dag/tid: tirsdag den 28. juni og onsdag den 29. juni kl. 9.30 – 16.30 
 
Mæt af ”vind i håret”, havluft, cykeltur og smagsoplevelser, tager vi turen ”hjem” til Svendborg igen 
Se også powerpoint af det som blev lavet sidste år – ret til ændring forbeholdes. 
 
 
 

Tre arrangementer i samarbejde med Svendborg Museum og Fattiggården  
 
Jagten på bagsiden  
Kan du orientere dig på Svendborg Havn mellem historiske værtshusslagsmål, nabostridigheder og frække 
damer?  
Svendborgs idyl har altid haft en bagside, og den har måske altid været nemmest at få øje på på havnen. Svendborg 
Museum har tilrettelagt en opdagelsesrejse for voksne, der giver et indblik i den mørke side af byens historie, samtidig 
med at du kommer rundt på en af Danmarks smukkeste og bedst bevarede havne. Det maritime har altid spillet en 
hovedrolle i Svendborg. Og så har byen altid haft en stærk tiltrækning på folk med smag for andre ting i livet end 
arbejdet fra 7-17. En gang var Svendborg den by i Danmark med flest værtshuse i forhold til indbyggertallet. Og med 
flest ”uforsørgede, unge mødre” - eller som nogen ville sige: Piger der var sjove at gå i by med. På turen får man 
eksempler på forholdet mellem sømænd, værtshuse og friske piger - uden at alt er sagt om den sag!  
Turen er udformet som et orienterings”løb” med quiz, hvor man på otte poster rundt om i byen møder otte personer, 
der har udfordret datidens moral. Du får en sand fortælling – og tre bud på, hvordan den endte.  
 
Prøv kræfter med fattiggårdsfitness 
En kulturhistorisk oplevelse for både krop og sjæl på Danmarks Forsorgsmuseum i hjertet af Svendborg  



I rammerne af Nordens bedst bevarede og eneste fredede Fattiggård venter en unik og anderledes museumsoplevelse, 
som rammer både hjerne og hjerte. Her formidles f.eks. historier fra Fattiggårdens tid, fra børnehjem og fra udsatte fra 
både fortid og nutid. Museet benytter sig af utraditionel formidling, og derfor kan I som noget helt særligt komme på en 
museumsrundvisning bag murene med smagsprøver på både fortidens arbejde og kost fra Fattiggårdens tid.  
Danmarks Forsorgsmuseum – en museumsoplevelse man aldrig glemmer. 
 
I bliver taget i mod af en af museets formidlere ved Fattiggårdens port. Her får I en introduktion til museet. Derefter 
bliver I vist rundt i de autentiske og stemningsfulde rum, hvor I hører spændende historier om både Fattiggårdens 
skæbner, hverdag og begivenheder. Efter en kort pause fortsætter rundturen, hvor I får lov til at bruge kræfter med 
nogle af de arbejdsopgaver, som de fattige blev sat til. Hvor lang tid tager det f.eks. at væve en måtte af kokosgarn? 
Hvor tung er hammeren til at knuse skærver med? Hvem kan få pletterne af tøjet i vaskerummet? Hvor hårdt er det 
mon at pille orme af kål i nyttehaven?  
De flittige og hårdtarbejdende belønnes med smagsprøver på fattiggårdskosten, for man ”skal jo yde for at nyde”. 
Besøget afrundes i fællesskab med en snak om dagens indtryk, hvorefter der vil være tid til at gå lidt rundt på egen 
hånd.  
Danmarks Forsorgsmuseum er det eneste af sin slags i verden. I de velbevarede historiske rammer fra 1872 formidles og 
forskes der i forsorgens historie fra vugge til grav. Museets historikere samarbejder i dag med tidligere anbragte og 
socialt udsatte i forskellige projekter, hvor de i fællesskab arbejder for at skabe viden om og indsigt i livet på kanten af 
samfundet.  
 
Praktiske oplysninger  
Mødested: Porten til Fattiggården – Grubbemøllevej 13 5700 Svendborg  
Praktisk tøj og fodtøj en fordel.  

 
Fra Fattiggården til Galgebakken  
I fodsporene på Rasmine, Fattiggårdens Skræk og fortælling om Niels Nielsens sidste timer 
 
Med afsæt rammerne af Nordens bedst bevarede og eneste fredede Fattiggård venter en unik og anderledes 
kulturhistorisk oplevelse, som rammer både hjerne og hjerte – og som desuden byder på masser af skridt.  
På en utraditionel historiske byvandring fortælles historier fra Fattiggårdens tid, fra børnehjem og fra udsatte liv fra 
fortid. I spænder traveskoene, og museets dygtige formidlere folder historier fra Svendborgs underverden ud, når I 
sammen går tur i Svendborgs skjulte fortid.  
Danmarks Forsorgsmuseum – en museumsoplevelse man aldrig glemmer. 
  
I bliver taget i mod af en af museets formidlere ved Fattiggårdens port. Her får I en introduktion til museet og til 
historierne om Rasmine og Peter Jørgensen – kaldet Fattiggårdens skræk. Derefter går turen først op på Svendborgs 
gamle galgebakke, hvor den uhyggelige og spændende historie om den sidste henrettede i Svendborg fortælles. 
Herefter går turen ned i Svendborgs historiske bymidte, hvor historier om forbudte seksuelle eskapader, voldelige 
overfald, tyverier og forsøg på at finde lykken fletter sig ind i hinanden. På traveturen rundt gøres der holdt de 
selvsamme steder, hvor de historiske begivenheder udfoldede sig, og der bliver plads til en indlagt drikkepause – med 
eller uden promiller.  
Danmarks Forsorgsmuseum er det eneste af sin slags i verden. I de velbevarede historiske rammer fra 1872 formidles og 
forskes der i forsorgens historie fra vugge til grav. Museets historikere samarbejder i dag med tidligere anbragte og 
socialt udsatte i forskellige projekter, hvor de i fællesskab arbejder for at skabe viden om og indsigt i livet på kanten af 
samfundet.  
 
Praktiske oplysninger  
Mødested: Porten til Fattiggården – Grubbemøllevej 13 5700 Svendborg  
Praktisk tøj og fodtøj en fordel. Husk paraply i tilfælde af regn.  


