Egeskov Slot

Egeskov Slot, med en del av vollgraven i forgrunnen.
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Vi kjenner alle uttrykket
“my home is my castle”.
Men hvor mange kan påstå
at “my castle is my home”?

av slottets tallrike rom, og utsmykningene
er imponerende (om enn ikke alle like
politisk korrekte etter dagens målestokk).
Ett av rommene er dedikert til verdens mest
fantastiske dukkehus. Sir Nevile Wilkinson
brukte 15 år og dyktige håndverkere til å skape
Titanias Palass, og resultatet er definitivt en
alvedronning verdig. Miniatyrslottet ble første
gang vist for offentligheten i 1922.

Museene

P

å Fyn i Danmark, like ved Kverndrup
omtrent halvveis mellom Odense
og Svendborg, ligger Europas best
bevarte vannborg, det mer enn 450 år gamle
Egeskov Slot. Slottet og alt som hører til er
åpent for besøkende, men det er også residens
for grevefamilen Ahlefeldt. Riddersalen
og jaktstuen er blant de mer spektakulære

Siden 1967 har den gamle kornladen tjent
som veteranmuseum, og i dag rommer den og
bygningene rundt en imponerende samling
historie.
Selve veteranmuseet inneholder ca 50
veteranbiler, herunder en dampdrevet sak
fra 1899, Kong Christian Xs Cadillac fra
1931, og en el-bil fra 1921. Samme bygning
huser også åtte fly og ett helikopter, med ca
50 års intern aldersforskjell. De litt i overkant

teknisk interesserte vil sette pris på plexiglassmonteren med en Rolls-Royce Merlin
inni, oppskåret og fargelagt slik at mye av
virkemåten blir svært tydelig.
I motorsykkelmuseet finnes en av Europas
største samlinger av motorsykler og mopeder,
blant annet en Kyhl fra 1905 og en Dane 1000,
begge de eneste i verden av sitt slag. Frem til 19
oktober 2014 har museet også en særutstilling
av japanske motorsykler fra perioden 1970 1990, utlånt fra forhandlere og private samlere.
Hvorvidt det vil gjenta seg er i skrivende stund
ukjent.
Man kan også se museets lager av biler og
motorsykler som enda ikke er restaurert.
Disse står på loftet i veteranmuseet.
Kjøpmannsmuseet er innredet som en
kjøpmannsbutikk fra perioden 19301950. Købmandsforeningen Fyn står bak
utstillingen, og betjeningen er pensjonerte
kjøpmenn og frivillige. Enkelte varer her inne
er faktisk til salgs.
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Reise

SAAB J-35 Draken, produsert 1955-1974. Legg merke til “pynten” oppå
taket i bakgrunnen - tro hva som er inni bygningen?

Litt av bilsamlingen, i forgrunnen grevens Morgan +8 og en Porsche 356.

Canadair CF-104 Starfighter i fornemt selskap.

BMW type VI, V12 flymotor med 46 liter slagvolum og ca 650 hp,
produsert 1926-1938.

Aérospatiale Alouette III, produsert fra 1961 til 1985.

Oppskåret Rolls-Royce Merlin 70, v12 flymotor med 27 liter slagvolum og
1250 hp, brukt i Supermarine Spitfire HF Mk.VIII, HF.IX og PR.XI.

Utstillingen om mennesker og
mekanikk holder til i den gamle
stallen og rommer blant annet
kjøretøyer og landbruksredskaper
fra perioden 1860-1910.
Falck-museet
viser
redningsselskapet Falcks historie
fra 1906 til i dag. Det mest
iøynefallende er brannbilene,
ambulansene og bergingsbilene,
men dette museet representerer
alle sider ved driften opp
gjennom årene - inkludert en
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autentisk 70-talls redningsstasjon
med vaktsentral, biler og
mannskapsrom.
I portfløyen ved slottet finnes
en moteutstilling fra perioden
1850-1900. Klesplaggene her
spenner fra slottsstabens antrekk,
via deler av Egeskovs Baronesse
Camillas garderobe, til en kjole
som Dronning Marie-Antoinette
bar på Versailles.
Egeskovs gamle smie er fortsatt
intakt og i drift. Produksjonen

er nok ikke hva den en gang var,
det er naturligvis blitt viktigere å
underholde besøkende enn å sko
hester.

Hagene
Egeskov er mer enn historie. Siden
det er et “levende” slott, er også
grøntarealene vedlikeholdt, og
selv de mest innbitte petrolheads
vil legge merke til den storslåtte
skjønnheten i parken og de
mange hagene - om man ikke

allerede har gått seg bort i en av
labyrintene. Rosehagen alene
rommer 100 forskjellige arter
og varianter, og Egeskovs hager
er nylig tildelt både European
Garden Award og Tripadvisors
Certifikate Of Excellence, samt
en plass blant verdens 12 mest
spektakulære hager ifølge CNN
Travel.

Lekeskogen
Også barn har mye å glede seg

Reise

AJS 5-6 hp med sidevogn, produsert 1910-1920.

Sunbeam S7, produsert i perioden 1946-1956.

The Great Dane 1000, produsert i ett eksemplar av Gunnar Sørensen fra
Horsens.

Titanias palass, verdens mest
eventyrlige dukkehus.

Bakenden på en Yamaha RD 500,
en del av særutstillingen Japanske
Motorcyckler 1970-90.

Fakta:
Avstand fra Svendborg sentrum: 20-22 km
Avstand fra E20 ved Odense: 24 km
Koordinater: N55°10’27.06”
E10°29’23.66”
MC-Camp Fyn: www.mc-campfyn.dk

Noen av rosehagens skjønnheter, sett med ryggen mot slottet.

over på Egeskov. Labyrintene er
allerede nevnt, men hva med en
ridderturnering hvor “hesten”
heter Segway? Barn og voksne
med bare moderat høydeskrekk
kan skaffe seg en formidabel
oversikt langs ca 100 m med
hengebroer mellom trærne, 10-15
m over bakken. Lekeskogens
lekeområder (omkranset av trær
med kun spiselige frukter) passer
for de yngre barna, og slitne
foreldre kan late seg i skyggen av

det nesten 700 år gamle eiketreet
i midten. Foran Piet Heins
Labyrint kan lek og historie
kombineres, med utelukkende
manuelle hjelpemidler som tau,
stylter og kassebiler.

Overnatting
I Skytterhusets hage er det mulig
å slå opp telt gratis i inntil 2
døgn. Egeskov Naturcamping er
primitivt utstyrt og forbeholdt
fotgjengere og telt. Kjøretøyer

Denne kunstferdige “spilledåsen”
står i samme rom som Titanias
palass.

er henvist til parkeringplassen
like ved. 5 km nord for Egeskov
ligger MC-Camp Fyn (som
også tilbyr B&B). Det helt store
utvalget i hoteller bør man et
par mil nordover eller sydover
for å finne. Undertegnede valgte
det sjarmerende Hotel Ærø i
Svendborg - når jeg først var og
kikket på gamle ting kunne ikke
et havnehotell fra 1860 bli helt
feil.

Fakta fra www.egeskov.dk:
Egeskov Gods: 1131 ha.
Slott og park: 20 ha.
Antall rom på slottet: 66
Antall vinduer på slottet: 200
Antall enkeltruter på slottet: 2062
Antall baderom på slottet: 6
Antall dører på slottet: 171
Vollgravens dybde max: 5 m
Antall labyrinter: 4
Hekkenes alder max: 270 år
Hekkenes høyde max: 8 m
Fuchsia, antal sorter i hagen: 1538
Tree Top Walking, lengde: 100 m
Tree Top Walking, høyde: 15 m
Ansatte på godset i sesongen: 120
Veteranmuseet, større effekter: 530
Museets utstillingsareal: 8000 m2
Museets takhøyde max: 20 m
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