Velkommen til Riderute Sydfyn
Din personlige rideoplevelse

Holstenshuus
De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres
ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med ridestierne i Svanninge Bjerge og statens skove omkring Sollerup udgør de én af landets smukkeste og
længste rideruter.
Riderute Sydfyn strækker sig rundt om Brændegård Sø i øst og til Millinge i vest. Det
samlede riderutenet er ca. 75 km, og fører dig igennem den smukke sydfynske natur og
storslåede kulturlandskaber. Hvert sted med en historie at fortælle har vi på kortet markeret med et symbol for enten natur eller kulturhistorie.
Din guidebog er bygget op på følgende måde:
1.
Regler for ridning på Riderute Sydfyn
2.
Oversigtskort over ridestinettet på Riderute Sydfyn
3.
Detaljeret oversigtskort over ridestinettet ved Holstenshuus
4.
Præsentation af Holstenshuus
5.
Beskrivelse af lokaliteter i det valgte område i to kategorier: Natur / kulturhistorie

Råd og regler for ridning på Riderute Sydfyn
Mange mennesker færdes i de sydfynske skove. Nogle er på arbejde, andre nyder naturen. Selv
om du har købt ridekort, skal du selvfølgelig vise hensyn til alle andre på stierne.
Du skal følge den mærkede sti. Ruten er lagt, så du kommer gennem spændende natur, og så
ryttere og andre skovgæster ikke forstyrrer hinanden. Stien fører dig sikkert uden om elektriske
hegn og færiste.
Hold god afstand til andre og tag dig tid til en snak, hvis de synes, det er spændende at møde en
rytter og en hest. Især børn kan få en stor oplevelse, hvis de får lov at hilse på det store dyr,
mærke, hvor blød mulen er og får et par venlige ord fra rytteren.
Regler for ridning på Riderute Sydfyn
1) Ridning og trækning med hest på Riderute Sydfyn kræver gyldigt ridekort.
2) Adgang og ridning sker på eget ansvar.
3) Ridekortet er personligt. Årskort skal bæres synligt, dagskort skal forevises på forlangende
sammen med billedlegitimation.
4) Ridning er kun tilladt på de afmærkede veje og stier.
5) Ridning er tilladt fra kl. 6 til solnedgang
6) Fra 16. maj til 16. juli er ridning kun tilladt kl. 8 – 18. Undtaget er Svanninge Bjerge og
Naturstyrelsens arealer, hvor der året rundt må rides fra kl. 6 til solnedgang.
7) På veje skal ridning foregå i midter- eller siderabatten.
8) Galop er tilladt, hvor vej- og oversigtforholdene tillader det
9) Ryttere skal vise hensyn til vildtet og det øvrige publikum. Passér andre gæster og eventuelle
køretøjer i skridt.
10) Riderute Sydfyn forbeholder sig retten til midlertidig begrænsning af færdselsretten i tilfælde af
skovningsarbejde, nyanlæg af veje, tøbrud, jagt eller andre aktiviteter på ruten.
Find information om lukkedage - datoer, hvor hele eller dele af ruten er lukket for ridning.
11) Riderute Sydfyn forbeholder sig ret til erstatning for skader som følge af ridning i strid med
reglerne.
12) Reglerne i Naturbeskyttelsesloven og i Miljøministeriets Bekendtgørelse om Offentlighedens
adgang til private Skove skal overholdes. Hovedbudskabet er, at ryttere skal vise ansvarlighed,
bruge deres sunde fornuft og ride med omtanke. Overtrædelse af reglerne kan medføre
inddragelse af ridekort og bortvisning.
13) Ridning uden ridekort kan medføre politianmeldelse.
Specielt for Naturstyrelsens arealer: Du må som udgangspunkt ride overalt, og du er velkommen
hele døgnet. Hvis du kommer til en sti, hvor der er meget blødt, så overvej, om ikke du bør tage en
anden vej. I perioder med megen regn skal der for eksempel ikke mange ryttere gennem Helvedes
Hule i Sollerup Skov, før stien er helt umulig at bruge for andre skovgæster.
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Oversigtskort over ridestinettet på Riderute Sydfyn og
detaljeret oversigtskort over ridestinettet ved Holstenshuus
Nedenfor er vist et oversigtskort over de 75 km ridestier med markering af interessepunkter,
sti-kryds og parkeringspladser. På den både bliver det nemt at planlægge hvor traileren skal stilles
og hvad du vil se på turen.
Du får også et mere detaljeret oversigtskort over Holstenshuus, kun med sti-kryds og
parkeringspladser markeret. Du kan ride efter dette kort, da hele rideruten er markeret og alle stikryds er skiltet med numre.
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PRÆSENTATION af Holstenshuus
Riderute Sydfyn ejes og drives som udgangspunkt af ejendommene – Brahetrolleborg,
Holstenshuus, Bikubenfonden Svanninge Bjerge, Steensgaard og Naturstyrelsen, Fyn.
De har lagt jord til den 75 km lange riderute, som går gennem et af Danmarks smukkeste
naturområder.
Herregården Holstenshuus startede som hovedgården Finstrupgård, der lå i den nu nedlagte
landsby Finstrup der lå mellem Diernæs og det nuværende Holstenshuus. Ligesom de fleste andre
hovedgårde blev Finstrupgård flyttet ud fra landsbyfællesskabet engang i middelalderen. I 1579,
byggede Knud Venstermand det først kendte herregårdsanlæg. Det nye Finstrupgård bestod af to
bindingsværksfløje, det blev placeret, hvor Holstenshuus ligger i dag.
Hvis en hovedgård kunne opnå en vis størrelse målt i areal og produktivitet kunne den slippe for
dels, at betale skat til kongen, dels at blive delt i forbindelse med arv. Til gengæld var ejendommen
underlagt en række restriktioner, herunder hjemfaldsret til kongen hvis der ingen arvinger var,
samt en række forpligtelser, der svarer til kommunens opgaver i dag.
I 1707 solgte enkefrue Ermegaard Sofie Gabel Finstrupgård til Oberst Christian Adolph von Holsten
og hans bror Godske Ditlev von Holsten. Obersten faldt i slaget ved Helsingborg i 1710 hvorefter
hans storebror Godske Ditlev von Holsten overtog Finstrupgård. Godske Ditlev ejede allerede
hovedgården Langesø vest for Odense, og han var en holden mand. Han købte de øvrige arvinger
til Finstrupgård ud, og på den måde fik Finstrupgård et samlet areal på 680 tønder hartkorn.
Dermed kom ejendommen op over de 400 tønder hartkorn, der var nødvendige for at blive til et
stamhus. Det var ved den lejlighed at Finstrupgård skiftede navn til Holstenshuus – Stamhuset
Holstenshuus oprettedes i 1723.
I 1747 indlemmes hovedgården Langesø i Holstenshuus og nu nåede ejendommen op over 1000
tønder hartkorn. Dermed er vejen banet for oprettelsen af baroniet Holstenshuus, som sker i
1778. Med oprettelsen af baroniet opnåede familien Holsten kun delvis skattefritagelse, da man
ikke ville tilslutte sig. I 1828 udvides baroniet med hovedgården Nakkebølle, som hører med frem
til 1928.
Hovedbygningen er opført i perioden 1908-1910 efter julebranden i 1908. Dele af kælderen er
bevaret, så de ældste dele af bygningen er fra 1644. Parken ved Holstenshuus er anlagt som en
rokokkohave i 1753. Parken og søen er restaureret i 2010 med støtte fra Fonden Realdania. Der er
offentlig adgang til haven i dagtimerne.
Holstenshuus drives som en moderne virksomhed med skovbrug, landbrug og forskellige
nicheerhverv. Se mere på hjemmesiden: www.holstenshuus.dk
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LOKALITETER på strækningen ved Holstenshuus
Nedenfor finder du en beskrivelse af forskellige lokaliteter, som du kan møde undervejs på din tur
på strækningen ved Holstenshuus. Lokaliteterne er overordnet inddelt i to kategorier - Natur og
Kulturhistorie.

Gammel Dyrehave - Natur
Nord for Holstenshuus ligger en skov med navnet Gammel Dyrehave. Gammel Dyrehave blev
anlagt i 1850’erne, og for at holde vildtet inde blev der sat et mægtigt stengærde rundt om
dyrehaven. Stengærdet var 1,5 – 2 meter højt og den samlede længde var 1 mil – 7 kilometer. I
Gammel Dyrehave havde Holstenshuus en bestand af Sika, der er en hjorteart, og vildsvin.
Dyrehaven bestod frem til 1930.
Hvis du ser på dit kort kan du se Gammel Dyrehaves afgrænsning: Mod syd: Dels stengærde, dels
asfaltvejen mellem Holstenshuus og Diernæs (Slotsalléen), mod vest af Dyrehavevej, mod nord af
Holstenshuusvej – Grønderupvej og mod øst af stengærder. Afgrænsningen af Gammel Dyrehave
mod nord og øst følger sogneskellet mellem Brahetrolleborg Sogn og Diernæs sogn. Lige nord for
Gammel Dyrehave ligger en bakke med navnet Rødeledsbanke. Det hedder den fordi, at her var
der et led i sogneskellet – Røde Led.
Inde i Gammel Dyrehave kan du se flere kulturhistoriske minder: Emiliehøj med udsigtstårnet af
kampesten, den stensatte stjernehøj Regitsehøj (Se: Lokaliteter – Højene ved Holstenshuus).
Lidt sydsydøst for Regitsehøj - på Dyrehavebakken – er der stadig et fundamentet af den tepavillon, som blev bygget i Dyrehaven omkring 1880.
Nordvest for Emiliehøj og nord for Regitsehøj fører Riderute Sydfyn dig forbi resterne af en
gammel kampestensbygning i skoven. Det er resterne af et hus, der blandt andet blev brugt til
foder til dyrehavens dyr.
Inde i Gammel Dyrehave – omkring 500 meter stik øst for Regitsehøj er der et markant vejkryds,
hvorfra 4 veje stråler ud. Lokaliteten hedder Akacien efter et stort akacietræ – Robinie, der vokser
her.
Akacien var mødested for lokale modstandsfolk i den sidste tid af Danmarks besættelse i 1940 –
1945. De store herregårdsmarker sydøst for Gammel Dyrehave var dels tilpas skjult af skove, dels
var de nemme at identificere fra luften, så de var velegnede til nedkastning af containere med
våben til den danske modstandsbevægelse. Kælderen under te-pavillonen på Dyrehavebakken
blev brugt til skjulested for de nedkastede våben. Faldskærme og containere blev ofte sænket i
moser og vandhuller i området.
Våbennedkastningerne i Danmark foregik overvejende i besættelsens sidste år. Der blev foretaget
omkring 700 flyvninger til Danmark og der blev nedkastet omkring 6000 containere med omkring
670 tons våben og ammunition. 61 % af nedkastningerne forgik i Jylland, 11 % på Fyn og 28 % af
nedkastningerne foregik på Sjælland.
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Lokaliteter

Øksnehaven og Nyhave - Natur
Fra Riderute Sydfyns hovedspor ved Holstenshuus går en afstikker østpå. Afstikkeren går gennem
Skovene Øksnehaven og Nyhave.
Der er tale om to mindre skove, der tidligere har tjent som fællesskove for bønderne i Pejrup. Her
havde de nemlig lov til at sende deres dyr på olden.
At sende sine dyr på olden betød, at man især lod landsbyen svin, få mulighed for at komme en tur
i skoven en periode i efteråret. Svinene åd masser af agern og bog – frugterne fra henholdsvis eg
og bøg, der samlet kaldes olden. Svinene havde en god tilvækst i den periode de var på olden, så
det var vigtigt for bønderne at have adgang til et skovområde.
Landsbyernes øvrige husdyr fik også lov, at græsse i skovene. De rodede ikke i jorden som svinene,
men græssede blade, små træer og buske.
De to skoves navne fortæller også historie. Endelserne ”haven” og ”have” fortæller, at der er tale
om områder der har været indhegnet. Navnet ”Øksne” betyder det samme som okser – eller
kreaturer.
Dyrenes græsning i skovene gjorde, at der ikke skete opvækst af nye træer. Omkring 1700
begyndte man at være bekymret for om der kunne opretholdes en tilstrækkelig produktion af træ
i Danmark. I løbet af 1700-tallet arbejdede man med at klare denne udfordring. I 1805 kom
skovforordningerne, som var noget af en revolution: Skoven skulle indhegnes, så dyrene ikke
kunne komme ind i dem. Man skulle plante nye træer, når man fældede de gamle træer, og man
skulle registrere sine skoves vækst ved regelmæssige målinger.
I 2005 blev der gjort et spændende fund i Nyhave: I forbindelse med drænarbejde, blev der fundet
ikke mindre end 19 huløkser af flint, en hulmejsel også af flint og to stenøkser. Der er sandsynligvis
tale om et offer foretaget i den del af bondestenalderen, som kaldes jættestuetid – det vil sige
omkring 3.300 – 3.200 før Kristi fødsel.

Enemærket syd for Holstenshuus - Kultur
Et ”enemærke” er et stykke jord, der hører til hovedgården, og som ikke har været med i det
dyrkningsfællesskab, der var almindeligt i Danmark i middelalderen. Mange hovedgårde flyttede
ud fra landsbyerne i 15-1600-tallet og ved den lejlighed blev deres jord udskilt fra den jord, der
hørte til landsbyerne.
Enemærket syd for Holstenshuus har været hovedgårdens private jagtmark.
Læs mere om dyrkningsfællesskab og organisering af arbejdet på under temaet – Kulturhistorie.
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Lokaliteter

Fiskedamme, fontæner, voldgrave og mølledamme - Kultur
På Holstenshuus der meget vand – og det har man fået meget ud af. Prøv at følge med på dit kort:
Nord for Holstenshuus går en dal nord-syd gennem landskabet vest for Emiliehøj og Regitsehøj. I
dalen nord for Slotsalléen ligger der tre små søer. Det er rester af karpedamme og de blev anlagt
omkring 1750.
Dalen fortsætter mod syd til Holstenshuus – og vandet fra området med karpedammene
fortsætter denne vej. I parken udnyttede man vandets fald til at få fontæner – springvand – til at
springe højt og flot.
Vandet fortsatte. Tidligere blev det benyttet i voldgravene om Holstenshuus og nu benyttes det i
søerne i parken.
Syd for Holstenshuus Slot løber vandet ind i mølledammen, hvorfra vandet tidligere drev
kværnene på godsets kornmølle. Efter kornmøllen løb vandet længere ned i dalen vest om skoven
Enemærket. Her findes lige vest for skovgærdet hvor det knækker 45 grader en stensat dam, der
måler omkring 75 m x 10 m. Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvad den har været brugt til – måske
en vaskeplads for vogne og trækdyr.
Men det var ikke slut endnu. Længere mod syd – stadig vest for Enemærket blev en del vandet
benyttet til at vande engene. Det næringsrige vand fra karpedamme, voldgrave og slotssø kunne
sikre god vækst til engens græs.
Resten af vandet fortsatte mod syd. Ved gården Egelund lå der en savmølle, som også blev drevet
af vandets kraft. Mølledammen er i dag fyldt op og har navnet Skovriderengen.
I dag benytter vi elektricitet, dieselolie eller benzin for at drive vores møller og motorer. Vi er
stolte over at have et energieffektivt samfund. Imidlertid havde folkene på Holstenshuus bestemt
også sans for at få noget ud af tingene i gamle dage!
Karpedammene nord for Holstenshuus blev anlagt fordi karpen er en fin spisefisk. Den bliver
stadig handlet til gode priser i Tyskland og Frankrig, mens den er gået noget af mode i Danmark.
Der er dog en del Sønderjyder som holder traditionen med at spise blå julekarpe i hævd.
Karper kræver høje vandtemperaturer for at yngle. Det opnår man ved at avlsfiskene holdes i
lavvandede damme, hvor solen hurtigt kan varme vandet op. Ellers er karpedambrug
karakteriseret ved, at dammene nemt kan tømmes for vand, så fiskene kan håndteres. Der er brug
for at sortere fiskene, så de fisk der skal bruges til avl kan skilles fra de fisk, der skal op og spises og
fra de fisk, der skal have lov at vokse sig større. Karpen er en robust fisk, der godt kan tåle at være
oppe af vandet en rum tid, hvis blot den opbevares køligt og fugtigt.
Naturstyrelsen, Sønderjylland har lidt karpedambrug ved Gråsten, ligesom der også er
karpedambrug på det Sjællandske gods Gisselfeld.
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Lokaliteter

Risemosetorn - Natur
Riderute Sydfyn går gennem Enemærket syd for Holstenshuus. Ud for Enemærkets sydvestligste
hjørne – på den andens side af asfaltvejen – ligger der en lille skov.
Den lille skov har navnet Risemosetorn, og den var gærdselsskov for bønderne i Katterød. Det var
sådan indrettet, at Holstenshuus havde 5/8 af skoven, mens tre gårde i Katterød havde hver 1/8.
I Risemosetorn kunne der hentes materialer til hegn, brænde, redskaber med videre.
I dag ligger Risemosetorn hen som urørt skov – læg især mærke til de store ege.
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Lokaliteter

Højryggede agre i Pipstorn Skov - Natur
I skovene som Riderute Sydfyn går igennem kan du flere steder se højryggede agre – især, hvis du
ved, hvad du skal kigge efter. De højryggede agre er spor efter fortidens landbrug og de kan
erkendes som lave bølger i landskabet. Fra bølgedal til bølgedal er der oftest en 8 – 10 meter og
mellem bølgetoppe og bølgedale kan der være en forskel på omkring en halv meter eller lidt mere.
I perioden fra bondestenalderen omkring år 3900 før Kristi fødsel og frem til slutningen af
jernalderen i vikingetiden benyttede bønderne en såkaldt ard, når jorden skulle behandles. Arden
blev trukket på kryds og tværs af markerne. Arden var sådan set blot en skarp gren, som blev
trukket af okser og ved hjælp af arden fik man ridset lidt i jordoverfladen. Arden benyttes stadig i
udviklingslande. (Tegning af ard)
I starten af middelalderen - omkring år 1050 efter Kristi fødsel – kommer en ny opfindelse til
Danmark. Det er hjulploven. Hjulploven er et langt tungt redskab, som trækkes af okser, den har
naturligvis hjul, men det der betyder den helt store revolution er, at den har en muldfjæl. Den kan
simpelthen vende jorden. Den græstørv som hjulploven skræller af bliver vendt, så det grønne
vender nedad og rødderne vender opad. Det er landbrugsteknisk en kæmpe landvinding. Moderne
plove har også muldfjæl. Hjulploven er da også i anvendelse helt op til slutningen af 1700-tallet,
hvor den afløses af den noget lettere – og langt mere elegante - svingplov. (Tegning af hjulplov)
(Tegning af svingplov – alternativt Peder Hansens maleri ”Plovmanden vender”)
Hjulploven var lang, tung og besværlig at vende. Derfor bestræbte man sig på at have så lange
marker som muligt, så ”venderiet” kunne begrænses.
Den rette mængde nedbør er vigtig for markernes afgrøder. Både for meget og for lidt er af det
onde. I dag graver vi drænrør ned i markerne for at lede overskydende nedbør væk. Den teknik
havde man ikke på hjulplovens tid. I stedet pløjede man jorden fra siderne og ind mod midten af
marken. I løbet af få år fik man så lavet de lange bølger gennem landskabet – de højryggede agre.
Det var smart: I våde perioder trivedes afgrøderne oppe på bølgetoppene, og i tørre perioder
trivedes afgrøderne i bølgedalene.
Efter nogle år blev hældningen mellem bølgedal og bølgetop for stejl, men så pløjede man bare
jorden ud igen.
De fleste af skovene langs Riderute Sydfyn har under 200 – 300 år på bagen og mange af dem er
plantet på tidligere agerjord. Mange gange er de første træer plantet på højryggede agre. I
skovbruget er man nødt til at vente en 80 – 100 år før man høster sine bøgetræer og gælder det
eg må man vente 100 – 120 år før de er hugstmodne. Derfor har jordbunden i skoven fred i lange
perioder, og derfor kan de højryggede agre – og andre fortidsminder – overleve i skoven.
I det dyrkede land er landmanden over sine marker med maskiner flere gange om året, så der er
de højryggede agre for længst blevet planeret ud.
Du kan blandt andet se højryggede agre i Kistrup Skov, i Svanninge Bjerge og i Pipstorn Skov.
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Lokaliteter

Pipstorn Skov - Storstensgrave – dysser og jættestuer - Kultur
Når du rider gennem Pipstorn Skov kan du ikke undgå at lægge mærke til de mange fortidsminder.
Skoven er nærmest spækket med dysser og jættestuer og har den tætteste koncentration af
fortidsminder på Fyn.
Både dysser og jættestuer stammer fra den del af Danmarks oldtid, som vi kalder Bondestenalder.
Bondestenalderens startede omkring 3900 år før Kristi fødsel og dysserne er bygget omkring 3500
- 3200 før Kristi fødsel, mens jættestuerne er bygget lidt senere – omkring 3200 – 3000 før Kristi
fødsel. Bondestenalder afløses af bronzealder omkring 2000 år før Kristi fødsel. I dag er der
omkring 2500 dysser og jættestuer tilbage i landet – det er måske 10 % af, hvad der oprindeligt
blev bygget.
Indtil 3900 havde vores forfædre ernæret sig ved at samle, jage og fiske. Man havde opholdt sig
kortere eller længere tid på forskellige lokaliteter afhængigt af hvad der var at skaffe af føde. Når
ressourcerne var udtømt drog men videre til en ny lokalitet.
Da vores forfædre begyndte at dyrke jorden var det slut med at vandre rundt mellem forskellige
fangstpladser. Bønder må være bofaste, så de kan passe deres afgrøder og deres husdyr. Måske
har dysser og jættestuer været en slags markering af, at dette område tilhører en bestemt gruppe
mennesker, for storstensgravene har kunnet ses vidt omkring i det dyrkede område. Her har man
begravet nogle af sine døde og her har været forskellig kult- eller religiøs virksomhed.
Vores stenalderforfædre har været samme slags kvikke mennesker, som os. De folk, der lavede
jættestuer har også været dygtige keramikere. Måske har du lagt mærke til det flotte bæger, der
er vist på den 50-kroneseddel, som kom i omløb i 2010. Det er det såkaldte Skarpsalling-kar, der
blev fundet i en jættestue i Himmerland i det jyske.
Det var også bondestenalderens mennesker, der lavede de store flotte slebne stenøkser, som man
har fundet i hele Danmark. De første bønder kunne nok have brug for gode økser, for der var
noget flere træer i Danmark i bondestenalderen, end der er i dag.
Jættestuerne er gennemtænkte bygningsværker. Det er naturligvis imponerende, at
stenalderfolkene har kunnet slæbe tonstunge sten sammen uden maskinkraft. De har kunnet
noget med rullet, vægtstænger, A-bukke og sådan. Men det har ikke været det hele at få bakset de
store sten sammen og få lagt overliggere på. Man har også sørget for at pakke revnerne mellem de
store sten med tørmure bestående af flade sten, stablet ovenpå hinanden. På den måde kunne
man undgå, at jord skred ind i gravkammeret. For at holde gravkammeret tørt har man i højen
over de store bæresten og dæksten lagt et lag af vandtæt ler. For at sikre at regnvandet kunne
løbe af, har man lavet afledningsgrøfter foret med småsten – faskiner. Endelig har man brugt store
mængder brændt og knust flint til at lægge omkring storstenene inde i højen. Måske har dette
stikkende materiale kunnet holde ræve og andre gravende dyr ude fra gravkammeret.
Jættestuerne har været brugt til begravelser gennem mange år. Arkæologerne har konstateret, at
man nogle gange har dynget de ældste knogler op i et hjørne for at få plads til senere begravelser.
Har du lyst at læse mere om storstensgrave så kig i bogen ”Danmarks Oldtid – Stenalder” fra
Forlaget Gyldendal, forfatteren er Jørgen Jensen.
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Lokaliteter

Brillesø ved Holstenshuus - Natur
Riderute Sydfyn fører nordpå fra Holstenshuus – gennem Gammel Dyrehave og Nørreskov. Lidt
nord for Kongehøjen ligger en sø med navnet Brillesø. Navnet skyldes faconen – som et par
moderne solbriller eller en halvmaske.
Brillesø er en gammel tørvegrav. Fra en nordsydgående banket midt i den nuværende sø har man
gravet tørven op mod vest og mod øst. Med tiden er den brilleformede sø opstået.
Der er gravet tørv i de fleste større danske enge og moser. Tørv består af dødt plantemateriale,
der er bevaret i den vandmættede mosejord, fordi iltindholdet her er meget lavt. I tørvemoser
består tørven af døde tørvemosser – Spaghnum-arter.
Når man ønskede at grave tørv i et moseområde gennemførte man ofte først en afvanding af
området. Der blev gravet grøfter og render, så vandet kunne løbe af.
Tørven blev gravet af i kasseformede blokke – klyner – der blev sat til tørre i stakke ved
tørvegraven. Ved afgravningen opstod der firkantede huller i mosen.
Når tørveklynerne var tilstrækkelig tørre hængte de godt sammen og kunne tåle transport.
Tørven blev benyttet til brændsel – både til opvarmning, madlavning og såmænd også til at fyre
under kedlerne i dampmaskiner.
Omkring 1950 ophørte brugen af tørv til brændsel. På det tidspunkt kunne det bedre betale sig, at
importere kul og olieprodukter og benytte dem til brændsel.
I dag foregår der stadig tørvegravning i nogle af de store jyske højmoser. Tørven herfra benyttes
som jordforbedringsmiddel. Spaghnumprodukter er velkendt af de fleste uanset om de blot har et
par potteplanter eller en stor have.
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Lokaliteter

H.C. Andersens Høj - Kultur
I Gammel Dyrehave nord for Holstenshuus slår Riderute Sydfyn et skarpt knæk mod øst nær
resterne af det gamle dyrehus. Et par hundrede meter nordvest for dette knæk ligger en bakke
med en stensætning og en trappe. Navnet på bakken er: H.C. Andersens Høj.
Bakken er naturligvis opkaldt efter den berømte forfatter og digter Hans Christian Andersen (1805
– 1875) og historien er at digteren var på besøg på Holstenshuus den 9. juli 1843 i anledning af Der
var en større fest på stedet. Digteren var naturligvis også ude at gå en tur i området, som dengang
var mindre skovbevokset, og fra H.C. Andersens Høj skulle han have nydt udsigten over det
sydfynske område og Øhavet.
Ved samme lejlighed mødte digteren den kvinde, han var blevet forelsket i i sin ungdom i 1830:
Riborg Voigt fra Faaborg. Desværre for Andersen var hun allerede forlovet. Her 13 år senere deltog
hun også i festen på Holstenshuus – sammen med sin mand og deres barn. Det må have gjort ondt
på H.C. Andersen: Senere samme år, skrev han eventyret ”Kærestefolk”, historien om Toppen, der
blev ulykkeligt forelsket i Bolden.
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