Broholms guldskat
En forårsdag i 1833 pløjede en karl en af Broholms hovmarker.
Pludselig satte plovjernet sig fast. Det var en stor guldring der var
kommet i vejen. I alt lå der over fire kilo guld i jorden, og det er
det største guldfund i Danmark efter guldhornene. Siden da er der
fundet store mængder guld i egnen øst for Gudme. Handelsstedet
Lundeborg, der blev anlagt af Broholm, har været en stor kysthandelsplads med tætte kontakter til resten af Europa, især Romerriget. Derfor findes, omkring Broholm, Danmarks største koncentration af skattefund fra perioden 200-500 år efter vor tidsregning.
Den gule køter
Broholm har givet navn til en sjælden,
dansk hunderace. Det var kammerherre
N.F.B. Sehested der fra 1850 til sin død
i 1882 fremavlede en stor, kraftig og
muskuløs hund. I 1974 var Broholmerens popularitet dalet, og faktisk fandtes der kun to gamle hanner tilbage. Da
den ene havde hvalpe med andre store
hunderacer kunne et omfattende avlsarbejde begynde – og i dag findes broholmeren igen som en dansk
hunderace. N.F.B. Sehesteds tip-oldebarn, Anne Lütken lufter dagligt sine Broholmere på Eventyrstien.

GB Welcome to the fairy-tale track at the Broholm Estate.
The history of Broholm dates back to 1326. Its current
harmonious unity of Renaissance buildings is the result
of several rebuildings and renovations.

The track goes through the old English-inspired grounds.
laid out by German workers in 1845. The channels were
excavated not just for sailing, but also to drain the area so
that the numerous cattle of the estate could graze on the
previously impassable marsh. Since then trees have grown
on the marsh, but the channels have been preserved.
The path allows you to see the woods with old dead trees,
wet areas and cropped meadows, which offer a varied natural habitat. Once you can see the manor, you will come
across the ”love park”, ”resting wood” and ”adventure
bridge”. Explore the nature and culture of the area on this
track, which is nearly 2 km long. We hope you enjoy it!

De døde træer skaber liv
I skoven omkring Eventyrstien langs stien vil du finde mange gamle
døde træer de er rene spisekamre for en del af skovens dyr. Mange
fugle æder de insekter og orme som langsomt nedbryder dem. De
døde træer er også vigtige ynglesteder for mange dyr lige fra spætten til flagermusen. I skove, hvor man lader gamle udgåede træer
være, findes normalt en rigere natur med flere forskellige dyr,
eksempelvis op til tre gange så mange fugle.
Flint overalt
Den særegne, trefløjede bygning i parken
indeholder 70.000 flinteredskaber og andre
fund. De er indsamlet af godsets ejer N.F.B.
Sehested (1813 - 1882) omkring Broholm,
grundlægger af den nuværende flintestenssamling. Han interesserede sig brændende
for arkæologi og tog initiativ til omfattende
udgravninger. På én enkel mark blev ikke
færre end 2270 jernaldergrave udgravet.
Grupper kan få adgang til museet ved henvendelse på godskontoret.

Godsejerparret Anne og Frederik Lütken
byder velkommen til Eventyrstien.
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Eventyrstien
BROHOLM
Et møde med fortid og fremtid

Velkommen til
Eventyrstien ved Broholm
Eventyrstien fører dig igennem den gamle engelsk inspirerede slotspark med kanaler og holme. Parken fra midten af
1800-tallet var en åben romantisk have med kun få træer,
da den også tjente som græsningsområde for slottets mange
kvæg. Nu er parken groet til og en spændende skovnatur
med både unge og døde træer skaber et vildnis, med en stor
mangfoldighed af dyr og planter.
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Hesteholmen
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Holmen har fået sit navn efter sin hesteskoform og bugter sig rundt om Svineholmen
og Bremerholmen.
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Fangernes holm
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Bjælkehytten

Bjælkehytten er bygget udelukkende
ved brug af flinteøkser, flækkeskrabere og andre stenalderredskaber på
initiativ af N.F.B. Sehested.
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I denne folder har vi samlet
enkelte små fortællinger fra
Broholms historie.

Sølvskatten på søbunden
En iskold vinterdag gled en kane over sneen fra Broholm mod godset
Mullerup. Det var ejeren af Broholm, enkefrue Ide Lunge, der under
Svenskekrigene i 1600-tallet fjernede sølvskatten fra Broholm. Hun
frygtede, at fjenden ville snuppe den, derfor havde hun travlt og skød
genvej over den tilfrosne Gudme Sø, men faldt igennem – og skatten
sank til bunds. Hun fik reddet sig selv, men et sted i søens dynd ligger
Broholms sølvskat den dag i dag – siger sagnet!

Navnet på godset kommer af, at hovedbygningen ligger på en
holm, omgivet af dobbelte voldgrave. Dermed har godset i gamle
dage kunnet holde fjender på afstand. Hovedbygningen er et lille,
kompakt bygningsanlæg med en rektangulære beboelsesfløj, som
er udstyret med et trappetårn, bygget mellem 1641-1644. Siden
er Broholm blevet ombygget og restaureret flere gange, men udgør alligevel en helhed af renæssancebygninger.

Bremerholmen var stedet, hvor godsets
bønder eller andre ansatte blev straffet,
hvis de ikke makkede ret. Her blev de
dømt til “jern” og blev sat i lænker og
måtte opholde sig på stedet dag og nat
– sikkert kun med vand og brød.

På din ca. 2 km vej gennem Eventyrstien vil du blandt
andet opleve Hvileskoven og Kærlighedsparken udviklet af
Jeanett Exner. Ideen har her
været udelukkende at bruge
naturmaterialer og at følge
naturens egen angivelse for
form og vej.

Den grå dame
Som i alle gode eventyr har Broholm selvfølgelig også sit eget spøgelse der huserer på værelserne på øverste etage. Det er en grå dame,
der første gang lod sig se i hofjægermester Jørgen Sehesteds ejertid
(1924-1977). En morgen, da en gæst barberede sig, så han pludselig
en ældre kvinde i en grå kjole i spejlet. Han vendte sig om for at hilse
– men damen var væk. I samme sekund han igen så i spejlet dukkede
den nysgerrige grå dame op endnu en gang og fulgte nøje barberingen!

Broholm Gods
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Hildas holm

Hilda Sehested, hvis musik
stadig spilles i dag, forsøgte
sig omkring 1840-tallet som
kvindelig komponist. Hun
sad her og skrev sin musik.
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Gå på opdagelse

Prøv Opdagelsesbroen og bemærk
Eventyrstiens fugleliv. I sommerhalvåret kan du være heldig at høre løvsangeren, gransangeren, bogfinken
eller gærdesmutten. I og omkring
kanalerne holder fiskehejrene til.
Er du heldig får du også et glimt
af blishøns og grønbenede rørhøns.
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Hvileskoven

Kort før stien når de brede voldgrave formes en kreds af lindetræer
her lå tidligere et lille lysthus. Nu er der etableret hvilebænke, hvor
der er mulighed for en lille pause, læg dig på bænken, hold fødderne
på jorden, se op – og lad fantasien vandre.

Kærlighedsparken

Her er placeret en række
“kyssebænke”, hvorfra
man kan nyde hinanden
– og udsigten.

Sehesteds
fiskeplads

En af Broholms forfædre N.F.B.
Sehested havde her sin fiskeplads. Ved stenbordet sad han
og nød udsigten mod godset.
Her kan du nyde din madpakke
og udsigten til Broholm.

