Skov og Strand – Horne Rundkirke
33 km
Vil du gerne kombinere historie og natur – måske krydret med en dukkert i Det sydfynske
Øhav, så er denne tur lige noget for dig. Turen går via Valdemar den Store over grever til
rundkirke og igennem skove, til fuglekig og strand.
Fra Faaborg Havn køres mod vest til første rundkørsel. Tredje vej ad Kildetoften. Et stykke
ude drejes til venstre ad Bjernevej. Ved Bjerne Langgyde drejes til venstre, og hvor vejen
Fra
Faaborg
Havn køres mod
vest til første rundkørsel.
Ved ombygningen af kirken ved bistand af arkitekt G. F.
deler
sig fortsættes
til højre.
Tredje vej ad Kildetoften. Et stykke ude drejes til venstre
ad Bjernevej. Ved Bjerne Langgyde drejes til venstre, og
hvor vejen deler sig fortsættes til højre.
Dyreborg
Du kommer igennem Dyreborg Skov (mulighed for
overnatning i shelter – bookenshelter.dk) og videre til det
lille idylliske fiskerleje Dyreborg. Fortsæt langs havnen og
kør ad Dyreborgvej. Et lille stykke uden for Dyreborg
ligger et sommerhusområde, Drejet, med nok områdets
bedste offentlige strand. Fortsæt ud ad Dyreborgvej og
drej til venstre ad Knoldsborgvej. Ønskes overnatning på
campingplads, drej da for enden af vejen til venstre mod
vandet, og man kommer ned til Sinebjerg Strand og
campingplads – ellers følg Sinebjergvej til højre mod
Horne igennem Bjerne.
Horne Kirke
I Horne er det muligt at besøge Fyns eneste rundkirke,
bygget af Valdemar den Store omkring 1170 og
mausoleet, som grev Preben Bille Brahe til Hvedholm Slot
lod bygge i 1825. Fra at være korsfarekirke i den tidlige
middelalder, er Horne Kirke op gennem tiden blevet
bygget om og til i et omfang, der gør kirken til ikke alene
Fyns eneste rundkirke, men også til øens største
landsbykirke, som i tidernes morgen også var hjemkirke
for det enorme lensgrevskab ”Brahesminde” i
enevældens tid.
Begravelsesskikke ændrer sig gennem tiden, og da det i
1800 tallet blev forbudt at begrave folk – typisk adelige –
i kirken, lod lensgreve Preben Bille-Brahe mausoleet
opføre. Her er han i øvrigt 1857 selv stedt til hvile
sammen med sine tre koner Eleonore Sophie Rantzau
(død 1800), Johanne Caroline Vilhelmine Falbe (død
1823) og Birgitte Susanne Sybille Schaffelitzky de
Muchakdell (død 1876), der overlevede sin mand.

Hetsch (under Preben Bille-Brahe), ændredes stilen fra
renæssance til empire, som stadig er den indretning, der
præger kirken. I kirkerummet ses ligeledes fra den tid
altermaleriet malet af C. W. Eckersberg, der på vej på
dannelsesrejse ned i Europa, lagde vejen forbi Horne
Kirke. Bille-Brahe var mæcen for den unge Eckersberg,
der fik bestillingen på altermaleriet, kunstneren senere
malede under sit ophold i Paris. I kirken findes også to
bronzelysestager af kunstner Keld Moseholm.
Fortsæt forbi kirken ad Søren Lundsvej og til venstre
ad Vesterballe mod Egsmark og til venstre ad
Egsgyden med den flotte udsigt over havet og til Lyø –
øen hvor Valdemar Sejr efter et besøg i Horne fra et
korstog, under en jagt i 1223 blev holdt som fange af
den tyske fyrste Henrik af Schwerin. Ved Horne
Sommerland, et sommerhusområde, (drej ned ad
Lyøvej), findes også en offentlig strand (sten). Fortsæt
lige ud ad Egsgyden, videre ad Sønder Hjørnevej.
Bøjden Nor
Lige før man når Bøjden, hvorfra der går færge til Als,
drejes til venstre ad grusvejen mod Bøjden Nor, et
område med fuglereservat. Man kan gå ad en sti ned
til to udsigtstårne. Kør tilbage ad grusvejen og drej så
til venstre ud mod Bøjdenlandevej, drej til højre og kør
langs vejen, til man når Almarksvej. Drej til højre. Ved
Egsgyden drejes til venstre og man kører tilbage ad
samme vej til Horne, til højre lige efter kirken ad
Kirkevej og videre ad Sinebjergvej. Drej til venstre ad
Bjerne Langgyde, igen til venstre ad Bjernevej og snart
er man tilbage i 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.
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