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FORORD

Arkitektskolen Aarhus sætter med projektet 
Screening af Danmarks Kulturmiljøer fokus på 
kulturmiljøer og bebyggede helheder i Dan-
mark. Med en screening, der skal udvælge 
særligt værdifulde kulturmiljøer, er formålet 
med projektet at pege på de værdier og ud-
viklingspotentialer, som den byggede kultur-
arv rummer. 

Kulturmiljøer handler ikke blot om bevaring, 
men skal have værdi for mennesker i dag. De 
fysiske spor i kulturmiljøerne fortæller steds-
specifikke og ofte kraftfulde historier, som po-
tentielt kan styrke lokale erhverv og tiltrække 
turister og tilflyttere, såfremt deres fortælle-
kraft aktualiseres og aktiveres. 

Projektets ambition er at tilvejebringe et stra-
tegisk og metodisk overblik, hvormed kom-
munerne kan identificere kulturmiljøernes 
værdier. De lokale fortællinger synliggøres 
og bliver derved et redskab til at aktivere kul-
turmiljøerne som en ressource for udvikling i 
kommunerne. 

Gennem en dialogbaseret proces med de 
kommuner som Arkitektskolen Aarhus har be-
søgt, er der udviklet en metode til Screening 
af Kulturmiljøer (SAK). Målet er at tilvejebrin-
ge et håndterbart redskab, der på enkel vis 
kan anvendes af kommunerne, som er myn-
dighed på kulturmiljøområdet. 

Kulturmiljøerne i Danmark rummer store byg-
ningskulturelle værdier med mange spæn-
dende kulturhistoriske fortællinger. Ved at 
sætte disse fortællinger i spil kan vi sammen 
bevare og udvikle kulturmiljøernes store ibo-
ende potentialer. 

Mogens A. Morgen 

Professor, arkitekt MAA

Simon Ostenfeld Pedersen 

Lektor, cand.mag 
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SCREENINGSKRITERIER
1) Kulturmiljøet skal være udpeget, eller kun-

ne overvejes som udpegning, i kommunen
2) Kulturmiljøet skal indeholde et bebyg-

get miljø eller helhed (ikke enkeltstående 
bygninger, monumenter, gravhøje, ruiner, 
voldsteder, diger eller lign.)

3) Kulturmiljøet skal rumme en bærende for-
tælling, der kan opleves på stedet gennem 
synlige spor 

SCREENING AF DANMARKS  
KULTURMILJØER

METODE TIL SCREENING AF 
KULTURMILJØER (SAK)

Kulturmiljøer har en unik sammensætning af 
stedbundne fortællinger og potentialer, der 
kan udvikles som styrkepositioner i kommu-
nen. Kulturmiljøer giver os en forståelse af, 
hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Og udvik-
ling af kulturmiljøernes bygningskultur kan 
være en god forretning – ikke alene for den 
enkelte ejer, men også for omkringliggen-
de boliger og kommunen som helhed, fordi 
kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og 
økonomisk værdi i forhold til turisme, erhverv 
og bosætning.

Arkitektskolen Aarhus har i 2016-2017 gen-
nemført en strategisk screening af kulturmil-
jøer i 22 kommuner. Med initiativet Screening 
af Danmarks Kulturmiljøer tilbydes yderligere 
30 kommuner en screening af deres værdi-
fulde kulturmiljøer, således at størstedelen af 
landets kulturmiljøer og værdien af dem bli-
ver kendt. Screeningen af kulturmiljøer gen-
nemføres i et samarbejde mellem kommuner, 
museer og Arkitektskolen Aarhus. 

Screening af Danmarks Kulturmiljøer er en 
del af et forskningsprojekt på Arkitektskolen 
Aarhus, som skaber ny viden indenfor beva-
ring og udvikling af kulturmiljøer. Hertil har 
Arkitektskolen Aarhus udviklet en ny metode 
til kulturmiljøer – Screening Af Kulturmiljøer 
(SAK). Metoden, der er koordineret med dan-
ske og internationale værdisætningsmetoder, 
er udviklet med henblik på den kommunale 
planlægning og private rådgivere, men værk-
tøjet kan tilpasses andre formål.

Screeningsmetoden kombinerer eksisterende 
registreringer og viden med besigtigelser af 
kulturmiljøerne, som de foreligger i dag. Kul-
turmiljøerne vurderes ved en værdisætning 
af deres kulturhistoriske værdi, arkitektoniske 
værdi og integritetsværdi. På baggrund heraf 
vurderes kulturmiljøernes samlede fortælle-
værdi, der danner grundlag for en nuanceret 
udvælgelse og prioritering. Heri indgår også 
en stillingtagen til kulturmiljøernes egenska-
ber for at fremme turisme, bosætning, er-
hverv og kultur, som kan udgøre et stærkt ud-
viklingspotentiale for den enkelte kommune. 

Den viden, der foreligger i kommunerne og 
museerne er en integreret del af arbejds-
grundlaget. Indledningsvis gennemgås den 
eksisterende kommuneplans udpegning af 
kulturmiljøer i dialog med kommune og mu-
seum. Formålet er at afdække kulturmiljøer-
nes status; hvilke er der særligt fokus på i den 
strategiske planlægning, og er der væsentlige 
kulturmiljøer, som af forskellige årsager ikke 
er udpegede, men som alligevel bør indgå i 
screeningen? Dialogen tager også stilling til, 
om nogle kulturmiljøer helt bør udgå på bag-
grund af fastlagte screeningskriterier eller af 
andre omstændigheder. 

Metoden er udviklet i dialog med kommuner, 
museer og andre interessenter og vil løbende 
blive opdateret som en del af forskningspro-
jektet. I tilknytning til projektet holder Arkitekt-
skolen Aarhus kurser for fagfolk om kulturmil-
jøer.

RAPPORTENS INDHOLD
Denne rapport indeholder et skema over kommunens kulturmiljøer, 
kort- og billedmateriale samt uddybende kulturmiljøanalyser for ud-
valgte kulturmiljøer i kommunen. Skemaet sammenfatter vurderin-
gen af det enkelte kulturmiljøs værdier og egenskaber: 

KULTURMILJØETS VÆRDIER skal være aflæselige i dag og baserer sig 
på en vurdering af følgende tre værdiparametre, der rangeres fra 1 
til 5, hvor 1 er lavest og 5 højest: 

  Kulturhistorisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets historiske 
betydning og kulturhistoriske fortælleværdi? 

  Arkitektonisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets rumlige, 
formmæssige og arkitektoniske kvaliteter? 

  Integritetsværdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets helhed og sam-
menhæng? 

KULTURMILJØETS EGENSKABER er en indikator for iboende egenska-
ber ved et kulturmiljø. Kulturmiljøets egenskaber vurderes ud fra 
følgende fire kategorier, der rangeres fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og 
5 er højest: 

  Turisme: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan fremme 
turisme og/eller turismerelateret virksomhed?

  Bosætning: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme 
bosætning og/eller være en ressource for tilflytning?

  Erhverv: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme og/
eller være en ressource for virksomheder og erhverv?

  Kulturformidling: Har kulturmiljøet særlige egenskaber inden for 
formidling af kulturoplevelser og/eller aktivering af stedets fortæl-
ling?

OPSTART FORUNDERSØGELSE BESIGTIGELSE KONKLUSION
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De kulturhistoriske temaer er gennemgående 
hovedtræk, som har spillet en væsentlig rolle 
for egnens udvikling. Temaerne er karakteristi-
ske for flere af de screenede kulturmiljøer, der 
i kraft af deres fysiske fremtræden afspejler 
bærende fortællinger i kommunen.

TEMA FOR KULTURARVEN 
I NYBORG KOMMUNE

HERREGÅRDSLANDSKABERNE
Få steder i landet opleves en så tæt koncen-
tration af herregårde og godser som i Nyborg 
Kommune, hvorfor landsdelen med rette 
kendes som det Østfynske Herregårdsland-
skab. De mange herregårde i området skyldes 
blandt andet de gode naturforhold med høje 
morænelandskaber og dybe dale med rinden-
de åer og bække. Disse landskabelige træk har 
givet gode muligheder for adlens trivsel og 
udvikling, hvilket blandt andet opleves langs 
Ørbæk Å. Her ligger de to velbevarede herre-
gårdslandskaber Holckenhavn og Lykkesholm 
i hver sin ende af dalen, hvor godserne ligger 
smukt placeret i landskabet ud til ådalen. De 
mange vådområder har videre dannet grund-
lag for anlæggelsen af flere vandmøller under 
herregårdene, som det ses ved både Lillemøl-
le og Sulkendrup Mølle ved Ørbæk Å. 

Herregårdene har generelt haft en stor ind-
virkning på landskabets udvikling i Nyborg 
Kommune, der flere steder fortsat fremstår 
storslået og med karakteristiske herregårds-
landskaber. Glorup Gods er et stærkt ek-
sempel på et herregårdsmiljø med sammen-
hængende arbejderboliger og avlsgårde, der 
ligger i de omkringliggende, vidtrækkende 
marklandskaber, som afgrænses af velholdte 
stendiger og læhegn.  

LANDSBYER
Købstaden Nyborg er den største by i Nyborg 
Kommune, efterfulgt af de mindre centerbyer 
Ørbæk og Ullerslev. Den overvejende bebyg-
gelse består dog primært af mindre landsby-
er, som alle fremstår tydelige og forholdsvist 
uændrede i sine strukturer. Den minimale 
udvikling og de mange velbevarede lands-
bystrukturer skyldes blandt andet de mange, 
store herregårde, som har reguleret udviklin-
gen af landsbyerne, der som oftest er tidlige-
re fæstegods under gårdene. Enkelte steder 
opleves tydelige sammenhænge mellem her-
regårdene og landsbyerne som ved Glorup 
Gods og Svindinge.

Landsbyerne fremstår typisk som adelbyer, 
såsom Vindinge-Rosilde og Bovense, eller 
som de noget mindre torper som Regstrup, 
der er anlagt ved gårdenes udflytning fra 
adelbyerne. Koncentrationen af landsbyerne 
i form af både adelbyer og udflytterbyer bi-
drager i høj grad til oplevelsen af landskabet, 
hvor bydannelserne ligger tæt som ved tor-
perne Skalkendrup og Sulkendrup, der begge 
er udflytterbyer fra landsbyen Kogsbølle. I fle-
re tilfælde findes også fine eksempler på op-
dyrkningen af landbruget, hvilket kendeteg-
nes ved de mange levende hegn og markskel, 
der blandt andet findes i udstykningsfiguren 
omkring Kogsbølle.

Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Syddanmark
450
30.042 (2019)
Nyborg (17.175 indbyggere i 2019)
I Nyborg Kommune er der på besigtigelsestidspunktet udpeget 15 
kulturmiljøer, som indgår i Kommuneplan 2017. Der er udarbejdet 
kommuneatlas for tidligere Nyborg Kommune. Der er ikke udarbej-
det kommuneatlas for de tidligere kommuner Ullerslev og Ørbæk. I 
forbindelse med nærværende projekt og i dialog med Nyborg Kom-
mune og Østfyns Museer er der udarbejdet en liste med i alt 34 kul-
turmiljøer, som danner baggrund for screeningen. 

SCREENEDE KULTURMILJØER  
I NYBORG KOMMUNE 
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LILLEMØLLE + SULKENDRUP
Lillemølle ligger ved Ørbæk Å og blev opført i 
1600-tallet. Indtil 1899 var Lillemølle fæstemølle 
under Holckenhavn Gods. Møllen nedbrændte i 
1826 og blev genopført samme år. Området inde-
holder også Sulkendrup Mølle, en nyere industri-
mølle, samt landsbyen Sulkendrup.

Da Kissendrups bevaringsværdier hoved-
sageligt udgøres af arkitekturen, anbefales 
det, at foretage en SAVE-registrering med 
fokus på området omkring gadekæret og 
Malmose. Den centrale del af Kissendrup 
omkring det gamle mejeri kunne have 
gavn af en byforskønnelse, som samtidig 
kunne binde byen bedre sammen.

Kissendrup opleves generelt fragmenteret 
og med en blandet bebyggelse, der dog 
rummer flere gårde mod nord og småhu-
se mod syd, som alle besidder en høj arki-
tektonisk værdi. Omkring den nordlige del 
af landsbyen findes levende hegn, som 
understreger udskiftningsfiguren.

KISSENDRUP
Kissendrup er en slynget vejby, opstået ved ud-
flytning fra Flødstrup. Landsbyen har et forgrenet 
vejnet, som deler sig i tre ved det gamle mejeri, 
der således udgør et naturligt centrum i landsby-
en. Mod nord findes flere store gårde og mod syd 
ved Malmose ligger en lille enklave af mindre bin-
dingsværkshuse.

Langtveds oprindelige landsbymiljø er 
svært at aflæse, grundet byens kraftige 
vækst. Den store parcelhusudstykning 
svækker kulturmiljøets integritet, mens  
elementer som skolen og gårdene styrker 
landsbyens fortælling og rummer fine ar-
kitektoniske kvaliteter.

LANGTVED
Langtved har udviklet sig omkring landevejen 
Mullerupvej, som udgør hovedfærdselsåren gen-
nem byen. Skole, forsamlingshus og tre gårde 
udgør den oprindelige landsbykerne, og omkring 
denne er et nyere boligområde opstået, primært 
bestående af parcelhuse.

Det anbefales at udføre en SAVE-registre-
ring i området omkring kirken med hen-
blik på at kortlægge byens mange arkitek-
toniske værdier.

Området omkring kirken med de gamle 
gårde og branddammen har en høj fortæl-
leværdi, som ikke opleves i samme grad i 
landsbyens sydlige del, hvor bebyggelsen 
er nyere eller omdannet. Præstegården og 
de øvrige gårde i Flødstrup, herunder den 
gamle købmandsgård, samt småhusene 
har høj arkitektonisk værdi.

FLØDSTRUP
Flødstrup er en adelby og opstået omkring kirken, 
hvor også de ældste gårde som præstegården og 
stævnegården ligger. Senere har landsbyen udvi-
det sig langs Kertemindevej og Flødstrupvej, som 
præges af småhuse og villaer. Øst for Flødstrup 
ligger en samling gårde og bindingsværkshuse, 
tilhørende kulturmiljøet.

For at fremme både turismepotentialet og 
kulturformidlingen kan området udvikles 
som en samlet fortælling omkring møl-
lens udvikling og betydning i sammen-
hæng med blandt andet Holckenhavn.

Både Lillemølle og Sulkendrup Mølle er 
beliggende i et smukt landskab med egen 
møllesø omgivet af delvist skovbevokse-
de skrænter. Lillemølle fremstår yderst 
intakt med fungerende møllehjul. 

Værdisætningen og potentialevurderingen baserer sig på en vurde-
ring fra 1 (lavest) til 5 (højest) på de forskellige parametre

BESIGTIGELSESSKEMA
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AVNSLEV NEDERBY
Avnslev er en adelby og Avnslev Nederby udgør 
den ældste del af landsbyen Avnslev, hvis nord-
lige del er udbygget med villaer og parcelhuse. 
Nederby har bevaret flere store gårde omkring 
gadekæret samt kirkestien, som fører til Avnslev 
Kirke og det gamle hospital i den vestligste del af 
kulturmiljøet.

Byens nuværende struktur er intakt, spe-
cielt omkring kirken opleves den oprinde-
lige tætte landsby struktur med flere bin-
dingsværkshuse samt enkelte gårde. De 
fleste af byens oprindelige gårde er dog 
væk og flere nyere boliger og områder 
præger byen. Det fredede hospital er et 
vigtigt fortællende element.

Landsbyen bør nødvendigvis ikke udpe-
ges som et kulturmiljø grundet den meget 
fragmenterede og svært aflæselige struk-
tur. 

Strukturen af de to tidligere landsbyer for-
nemmes stadig trods nyere bebyggelse 
opført i og omkring de to landsbymiljøer. 
Dog opleves den fragmenteret. Herre-
sted-Måre indeholder flere fine elementer, 
som styrker byens kulturhistoriske fortæl-
ling.

Som en del af kulturmiljøet bør det om-
kringliggende landskab med levende 
hegn sikres som kulturmiljø for bedst mu-
ligt at bevare de kulturhistoriske kvaliteter 
i landsbyen.

Den anbefales at sikre landsbyens nu-
værende struktur. Fremtidig bebyggelse 
i landsbyen bør understøtte strukturen, 
modsat den nyere bebyggelse som ikke 
følger vejens forløb.

Kogsbølle har en velbevaret bystruktur 
med flere tidligere funktionsbygninger, 
som på fin vis er med til at formidle byens 
historie. Byen er senere fortættet langs 
Kogsbøllevej, hvor nyere bebyggelse er 
integreret i den oprindelige struktur. 

Landsbyens oprindelige struktur fremstår 
yderst velbevaret og skaber sammen med 
de oprindelige, firelængede gårde et hel-
støbt miljø. Dette opleves særligt i den 
nordlige del af Korkendrupvej ved Holem-
ose. Dog fragmenteres byens oplevelse 
ved de nyere parcelhuse i midten af byen.

KOGSBØLLE
Kogsbølle er en adelby bestående af gårde og 
stråtækte landhuse i bindingsværk beliggende 
langs Kogsbøllevej. Byen ligger på et højdedrag 
langs Kogsbølle Bæk mod vest og har en velbe-
varet stjerneudstykning mod øst. Flere udflyttede 
gårde findes i det omkringliggende landskab som 
ved Sentved.

KORKENDRUP
Korkendrup er en mindre slynget vejby opstået 
ved udflytning fra adelbyen Avnslev. Landsbyen 
består af flere firelængede bindingsværksgårde 
placeret ved den slyngede bygade. I Landsbyen 
findes også. flere ældre og nyere boliger.

Landsbyen har pga. sin sammenhæng 
med Avnslev Overby et bosætningspo-
tentiale. En bevaringsindsats for Avnslev 
Nederby bør prioritere landsbyens sydli-
ge del med de store gårde, gadekæret og 
kirkestien højest. 

Bebyggelsen i Avnslev Nederby frem-
står blandet, især i den nordlige del, 
som grænser op til Odensevej. Gårdene 
i landsbyen er dog overvejende intakte 
og understreger landsbymiljøet omkring 
det stemningsfulde gadekær. Kirkemiljøet 
med det gamle hospital og alléerne udgør 
vigtige elementer i kulturmiljøet. 

HERRESTED-MÅRE
Herrested-Måre bestod oprindeligt af to adelbyer; 
Herrested, som havde købstadsrettigheder indtil 
ca. 1353, og Måre. I dag er byerne vokset sammen 
til en langstrakt bydannelse. de oprindelige byer 
kan opleves omkring kirken, den gamle skole og 
præstegård samt ved det centrale gadekær ved 
Måre Byvej, hvor der fortsat ligger en købmands-
gård og ældre byhuse.

SVINDINGE
Svindinge er en tidligere adelby og opført som en 
forteby, beliggende på en forhøjning i landskabet. 
Byen hørte tidligere under Glorup Gods. Byen be-
står af flere stråtækte bindingsværkshuse, kirke 
fra 1578, forsamlingshus, fredet hospital, præste-
gård, enkelte gårde samt nyere boligområder.
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ELLINGE
Ellinge er en adelby med kirke, enkelte gårde og 
ældre huse, forsamlingshus, smedje samt tidlige-
re skole og gæstgiveri. Desuden findes Ellinge-
gaard, der placerer sig udenfor byen på den an-
den side af Ferritslevvej. Herudover rummer byen 
nyere parcelhusbebyggelser. 

Byens struktur ved Hindemae Skov er vel-
bevaret og fremstår fortsat med sin oprin-
delige markstruktur. Øst for Pårupgård ses 
to nyere parcelhuse, der fremstår frem-
mede for området. Vendegyden er præget 
af omdannelser og de arkitektoniske vær-
dier er generelt svækkede i kulturmiljøet.

Vindinge by og Åvej syd for Vindinge Å 
i Rosilde bør sikres mod omdannelser. 
Særligt byens struktur med bebyggeles 
langs Bøjdenvej og landhuse med grunde 
ned til åen bør bevares.  

Landsbyerne forholder sig flot til åforlø-
bet, hvor de ældre stråtækte landhuse i 
Vindinge og gårdene i Rosilde er velbe-
varet. Mejeriet i Vindinge fremstår stærkt 
ombygget og byerne er generelt præget 
af omdannelser, hvor særligt strukturen er 
blevet svækket grundet nyere bebyggel-
sesstruktur. 

Skellerup fremstår bedst bevaret i sin 
struktur og arkitektur mod nord omkring 
kirken. Byen strækker sig mod sydvest, 
hvor der ses flere udfyldninger mellem 
gårdene og landhusene. Skellerup Byvej 
og Pårupvej er fortættet i sådan grad, at 
den velbevarede markstruktur ikke er af-
læselig fra byen.

Gårdene beliggende i det kuperede ter-
ræn placerer sig flot ved Såderupvej, 
hvor særligt byens nordlige del med fine 
stråtækte bindingsværksgårde er af stor 
værdi. Byens østlige del og Ved Mosen 
fremstår mere fragmenteret med nyere 
bebyggelse, der har opdelt strukturen.

SKELLERUP
Skellerup er opstået som en slynget vejby med 
kirke. I byen findes flere bevarede gårde og æl-
dre stråtækte landhuse. Byen rummer herudover 
forsamlingshus, tidl. brugs og nyere parcelhusbe-
byggelser og strækker sig mod syd til Hindemae 
Skov.

SÅDERUP
Såderup er en slynget vejby i et kuperet mose-
landskab med gårde, nyere parcelhusbebyggelse 
og ældre landhuse. Mod nord ved Såderupvej lig-
ger gårdene uregelmæssigt spredt på begge sider 
af vejen. Byen centrerer sig omkring den østlige 
strækning af Såderupvej og Ved Mosen, hvor be-
byggelsen ligger tættere.

Landsbyen bør nødvendigvis ikke udpe-
ges som et kulturmiljø grundet den meget 
fragmenterede og svært aflæselige struk-
tur.

Den ældre kerne omkring Ellinge Kirke 
besidder sammen med Ellingegaard de 
største kvaliteter i byen. Landsbyen frem-
står meget omdannet og fragmenteret - 
landsbykarakteren ikke er aflæselig. Byen 
domineres af nyere parcelhusbebyggel-
ser, hvor de ældre bygninger forsvinder 
herimellem. 

VINDINGE-ROSILDE
Vindinge, tidligere adelby, og Rosilde er vokset 
sammen, kun adskilt af Vindinge Å, der snor sig 
gennem byerne. Vindinge var herredsby frem til 
1299 og rummer foruden en prominent kirke også 
præstegård, forsamlingshus samt tidl. skole og 
mejeri. Rosilde består af enkelte gårde og parcel-
husbebyggelser. 

PÅRUP
Pårup er en mindre bebyggelse og opstået i for-
bindelse med udflytning fra Ellinge. Pårup er be-
stående af Pårupgård, enkelte landhuse og gårde 
samt skovfogedbolig og Skovgård, der alle place-
rer sig omkring vejene Pårupvej og Vendegyden. 
Pårupgård har tidligere været fæste under Hinde-
mae.
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KULLERUP
Kullerup er en vejforteby langs Kullerup Byvej, 
hvor Kullerup Kirke samt den tidligere og nyere 
præstegård ligger nord for Ferritslevvej. Byen 
rummer, foruden større gårde og landhuse, også 
en tidligere skole og et forsamlingshus. 

Det anbefales at sikre den oprindelig 
struktur og det tætte forløb langs Reg-
strupvej. De store træer langs Regstrupvej 
og omkring gadekæret bør sikres da de 
bærer en stor del af byens atmosfære og 
værdier.

Strukturen er let aflæselig gennem lands-
byen og den lille landsby opleves som en 
samlet sluttet enhed grundet de forskudte 
gårde og den tætte forløb langs Regstrup-
vej. Alle gårdene har store haver ud mod 
vejen med store træer hvilket skaber en 
intim atmosfære i byen. Dele af den oprin-
delig markstruktur er intakt.

Tårup er ikke udpeget som kulturmiljø 
og indeholder flere lokalplaner, som ikke 
varetager det overordnede landsbymiljø. 
Det anbefales at udarbejde en bevarings-
strategi, som sikrer de kulturhistoriske 
interesser i området for på den måde at 
integrere dem aktivt i udviklingen.

Landsbyens kulturhistoriske kvaliteter 
fremstår stærkest omkring Tårup Byvej og 
Brandgaden, hvor både landsbystruktu-
ren og bebyggelsen er velholdt. Omkring 
kirken og landsbyens nordlige del frem-
står kulturmiljøet dog mere fragmenteret 
efter udvidelse i midten af 1900-tallet.

Landsbyens bærende bevaringsværdier, 
som f.eks. de tre- og firlængede gårde og 
det omkringliggende landskab med leven-
de hegn, bør sikres gennem en samlet be-
varingsstrategi, der samtidig kan forhin-
dre utilpasset nybyggeri i landsbykernen.

Langå har en bevarende lokalplan som 
sikrer de kulturhistoriske kvaliteter, men 
det anbefales yderligere at indtænke det 
omkringliggende landskab som en del af 
fortællingen for byen. Forbindelsen til her-
regården Rygård kan desuden med fordel 
styrkes og derved skabe en større sam-
menhæng i området.

Landsbyen har med sine to gadekær, al-
léer og levende hegn et autentisk udtryk 
og en høj grad af integritet på trods af, at 
en del af bebyggelsen langs Skalkendrup-
vej er udskiftet med nyere boliger. De til-
bagetrukne gårde, præstegården og en-
kelte huse vest for Kertemindevej har høj 
arkitektonisk værdi.

Kulturmiljøet fremstår todelt med et 
stærkt landsbymiljø omkring kirken med 
velholdte, tætliggende gårde og landhuse 
langs et slyngede vejforløb. Bystrukturen 
er fortsat åben mod engene i syd. Bebyg-
gelsen langs Byvejen skifter markant ka-
rakter til et tidstypisk stationsmiljø.

SKALKENDRUP
Skalkendrup er en slynget vejby med en bevaret 
stjerneudskiftningsfigur mod øst. Landsbyen er 
en udflytterby fra Avnslev og har tidligere hørt 
under Juelsberg Gods. Bebyggelsen består af 
tre- og firelængede gårde og mindre huse, som 
følger vejforløbet, samt nyere boliger. Landsbyen 
har to gadekær, som udgør centrale elementer i 
landsbybilledet.

LANGÅ
Langå er en adelby med kirke og flere uudflyttet 
gårde og arbejderboliger samt skole, forsam-
lingshus og købmand langs Rygårdvej og Degn-
lodden. Sydøst for landsbyen ligger Rygaard Sta-
tion, der er anlagt i slutningen af 1800-tallet, og 
vokset sammen med landsbyen langs Byvejen. I 
området omkring Langå findes flere fortidsmin-
der.

Den tidligere skole bruges i dag som kur-
sussted.

Kullerup fremstår meget intakt i sin struk-
tur, med gårdene beliggende på deres 
oprindelige placering. Samtidig fremstår-
markstrukturen mod øst særdeles velbe-
varet og aflæselig. Nyere landhuse har 
placeret sig mellem gårdene og fremstår 
svingende i deres arkitektoniske kvaliteter.

TÅRUP
Tårup er en tidlig udflytterby fra Frørup, anlagt 
som en slyngede vejby med klynger af tætliggen-
de gårde og landhuse. Kirken ligger højt placeret 
med forsamlingshus og købmand samt en tidlige-
re skolebygning mod syd. Nord for kirken ligger 
et vådområde med gårdbebyggelse på begge si-
der langs Tårup Byvej og Brandgaden.

REGSTRUP
Regstrup er opstået som en reguleret forteby ved 
en udflytning fra Avnslev. Regstrup hørte tidligere 
under Nyborg Ladegård
Landsbyen består af flere firelængede gårde og 
mindre boliger. I midten af byen ligger det oprin-
delige gadekær og langs Regstrupvej opleves fle-
re store træer, der indkranser vejens forløb.
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ØKSENDRUP
Øksendrup er en adelby og opført som vejforte-
by, med flere større gårde beliggende tæt til kir-
ken. Byen har senere udviklet sig som en vejby 
efter anlæggelsen af Svendborg Landevej samt 
opførelsen af Øksendrup Station i slutningen af 
1800-tallet. Vest for byen ligger hovedgården An-
hof, som tidligere har hørt under godset Glorup.

Frørup har en overordnet lokalplan, som 
tilgodeser de kulturhistoriske kvaliteter i 
den ældre del af byen. I tillæg til denne 
bør det vurderes at indtænke de udflytte-
de gårde, som ligger i det omkringliggen-
de landskab mod Kongshøj Å.

Kulturmiljøet opleves stærkest omkring 
kirken langs Frørup Byvej, Præstevænget 
og Kogsbøllevej, hvor bebyggelsen ligger 
tæt ind til det slyngede gadeforløb. Vejnet-
tet er senere omlagt og byen har udviklet 
sig mod nordøst fra midten af 1900-tallet. 
Stationen er ikke længere i drift, men lig-
ger fortsat isoleret øst for byen.

Bovense byder på stemningsfulde og be-
varingsværdige gadeforløb vest for Kerte-
mindevej, især omkring kirken og Byga-
den, som bør sikres gennem bevarende 
bestemmelser. 

Bovenses oprindelige landsbymiljø ople-
ves tydeligst omkring kirken og Bygaden, 
som dog har fået tilføjet en del nyere villa-
er på østsiden. Senere er Bovense blevet 
en gennemfartsby, hvilket bebyggelsen 
langs Kertemindevej vidner om. Her er 
bebyggelsen af mere blandet arkitekto-
nisk karakter og værdi.

Flere af Juelsbergs bygninger er fredede, 
herunder hovedbygningen med sidefløje, 
men hele godset med bygninger og omgi-
vende landskab bør sikres som en samlet 
helhed. Juelsbergs høje fortælleværdi og 
placering nær Nyborg og den Fynske Mo-
torvej giver gode muligheder for kulturel-
le aktiviteter og formidling.

Området er i dag privat og ikke tilgænge-
ligt. 

Juelsberg Gods fremstår som et helstøbt 
herregårdsmiljø med mange fortællende 
elementer, som avlsgården, herskabs-
staldene, funktionsbygningerne og ikke 
mindst det symmetriske parkanlæg med 
tepavillonen, som understreger hoved-
bygningens klassicistiske arkitektur.

Hovedbygningen opleves flere steder i 
landskabet med sin solitære placering i 
det flade terræn. Selve hovedbygningen 
er velbevaret og et stærkt eksempel på 
en herregård i renæssancestil. De nyere 
avlsbygninger skaber sammen med ho-
vedbygningen et velafgrænset gårdrum.

JUELSBERG GODS
Kulturmiljøet Juelsberg Gods omfatter foruden 
det store, symmetriske hovedanlæg også avlsgår-
den syd herfor, som blev genopført efter en brand 
i 1880. Desuden rummer det flere funktionsbyg-
ninger, et stort parkanlæg omgivet af skov og dy-
rehave samt boliger og en gammel smedje med 
tilknytning til godset. Godset opstod ved frasalg 
af Nyborg Ladegårds jorde og blev opført i 1675.

ØRBÆK LUNDE
Ørbæk Lunde er en herregård fra 1500-tallet. Flere 
voldsteder vidner om dens skiftende placeringer 
gennem tiden. Hovedbygningen på den nuværen-
de placering blev opført i 1560, i renæssancestil. 
De fleste avlsbygninger er opført i 1950’erne, men 
dele af den ældste del kan dateres til 1600-tallet.

Øksendrup har en stærk kulturhistorisk 
fortælling og trods byens varierende ar-
kitektoniske kvaliteter bør det vurderes at 
registrere bebyggelsen for på den måde 
at kunne bruge historien aktivt i en even-
tuel videre udvikling.

Øksendrup indeholder mange overlap-
pende fortællinger som landsby, nyere 
vejby og stationsmiljø, der alle har påvir-
ket udviklingen af området. Hovedgården 
Anhof adskilles fra Øksendrup af åløbet 
Fiskebæk og retter sig mod Glorup med 
en længere alléstruktur.

BOVENSE
Bovense er en adelby og anlagt som en slynget 
vejby. Bygaden, fra kirken i syd til gadekæret ved 
Kertemindevej, præges af gadehuse fra 1800-tal-
let samt nyere bebyggelse. Omkring kirken og 
Bygaden findes den ældste bebyggelse og nord 
herfor ligger et par større gårde. Vest for Kerte-
mindevej ligger byens forsamlingshus fra 1930 
og syd for byen ligger den gamle skole.

FRØRUP
Frørup er en slynget vejby, beliggende nord for 
Kongshøj Å ved Rigissekilde. Helligkilden har væ-
ret vigtigt for byen og kirken som valfartskirke. 
Byen indeholder flere ældre funktionsbygninger 
som købmand, forsamlingshus, missionshus og 
skole samt Frørup station, der er opført øst for 
byen i slutningen af 1800-tallet.
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GLORUP GODS + RYGAARD
Glorup Gods er et smukt og yderst velbevaret 
herregårdslandskab i barokstil med klassicistiske 
træk. Godset ligger i forlængelse af et større sym-
metrisk parkanlæg med tilhørende skov. Til om-
rådet hører avlsgård, flere arbejder- og funktions 
boliger i engelsk cottage stil samt hovedgården 
Rygaard fra 1500-tallet. H.C. Andersen satte i sin 
tid et markant præg på godset og skrev flere af 
sine eventyrer på Glorup.

Hindemaes hovedbygning er fredet og 
området bruges i dag som feriehus, hvor 
det er muligt at leje både hovedbygning 
og møllen.

Landskabet og bebyggelsen omkring Hin-
demae er intakt og fremstår med en høj 
integritetsværdi. Avlsanlægget er løbende 
omdannet og Hindemae Mølle er omdan-
net til bolig. De fremstår dog tydligt aflæ-
selige i deres arkitektur og funktion. Det 
åbne landskab med skov, eng og å er en 
stor værdi for området.

Juulskovs hovedbygning er fredet.Juulskov fremstår intakt både i sin integri-
tet og arkitektur, hvor særligt den fredede 
hovedbygning er af høj arkitektonisk kvali-
tet. Selvom sidefløjen er tilbygget og avls-
bygningerne er af nyere dato, fremstår 
de tidstypiske og fint integreret. Det er en 
stor værdi, at den lille bygningsmasse er 
velbevaret og fortsat aflæselig.

Hovedbygningen er fredet.Hele miljøet fremstår velholdt og hoved-
bygningen fremstår intakt. I sammenspil 
med gårdspladsen, voldgraven og broen 
til gården fremstår herregården som et 
stærkt, samlet miljø. Dette underbygges 
af det store park- og skovanlæg med flere 
stier og store træer. Det nyere avlsanlæg 
ligger i baggrunden og forstyrer ikke.

Slottet og parkanlægget er meget vel-
holdt. Slottets voldgrav og broen til slottet 
fremhæver dets placering i landskabet.
Hele området fremstår oprindeligt og hi-
storien opleves i det store fritholdte land-
skab. Dog forringes sammenhængen til 
forvalterbolig og avlsgård grundet Dyre-
havevej.

RISINGE
Risinge hovedgård opstod ved nedlæggelse af 
den mindre bebyggelse Risinge, i 1660’erne. Ho-
vedbygningen, et trefløjet anlæg i bindingsværk, 
består af midterfløj opført omkring 1750 og to 
asymmetriske sidefløje er tilføjet omkring 1850. 
Det firkantede tårn mod haven blev opført i 1903 
af Anton Rosen. Området indeholder nyere avls-
anlæg og parkanlæg samt skovområde.

HOLCKENHAVN
Holckenhavn er et firefløjet, lukket anlæg, omgi-
vet af voldgrav. Den ældste del, nord- og østfløjen 
er fra 1585. Slottet ligger smukt i landskabet med 
en park mod nordvest og udsigt mod Nyborg. 
Området består også af store naturområder, avls-
gården på begge sider af Dyrehavevej samt tidli-
gere forvalterbolig.

Hovedbygningerne på Glorup og Rygaard 
er fredet i 1918. Ligeledes er Glorup opta-
get i kulturkanon for arkitektur. Området 
er et unikt samlet miljø og bør sammen-
tænkes som en samlet fortælling. Haven 
tiltrækker i dag mange turister og der bør 
ses på muligheden for at bruge turismen 
i hele området.

Hele miljøet fremstår velbevaret og som 
et helstøbt eksempel på et herregårds-
landskab med levende hegn, sten- og 
jorddiger. Selve godset er i god stand og 
skaber sammen med haven et nationalt 
unikt barokmiljø. Området omkring avls-
gården og boligerne underbygger miljø-
ets samlede fortælling.

JUULSKOV
Juulskov er opført ca. 1590 og den nuværende si-
defløj blev opført, da de tidligere sidefløje brænd-
te i 1862. Vest for hovedhuset ligger avlsbygning-
erne fra 1899, opført efter de tidligere bygninger 
nedbrændte. Syd herfor ligger forvalterbolig og 
det tidligere herregårdsmejeri. I Nyhave ligger en 
tidligere skovfogedbolig.

HINDEMAE
Hindemaegaard blev anlagt i et englandskab og 
består af hovedbygning, der stod færdig i 1789, 
et asymmetrisk avlsanlæg fra 1821 samt Hin-
demae Mølle fra 1806 bygget som den største 
hollandsk-inspirerede vindmølle i Danmark. Her-
udover ligger flere funktionærboliger i samme 
arkitektoniske stil.
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Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Integritet

Integritet

Integritet

Turisme

Turisme

Turisme

Bosætning

Bosætning

Bosætning

Erhverv

Erhverv

Erhverv

Kultur

Kultur

Kultur

Herregårdens tilbageværende bygninger 
og husmandsstederne har en høj beva-
ringsværdi, som bør sikres gennem en 
kulturmiljøudpegning. Herregården udgør 
i sig selv en amputeret fortælling, og det 
er derfor vigtigt for forståelsen af kultur-
miljøet at anskue den sammen med hus-
mandskolonien.

Godsfortællingen er utydelig pga. de få 
bevarede bygninger. Rørbæks hovedbyg-
ning er velholdt og har en høj arkitektonisk 
værdi, ligesom flere af husmandsstederne 
rummer fine arkitektoniske kvaliteter. Den 
jævne fordeling langs Kertemindevej gør 
husmandskolonien let aflæselig, mens 
selve udstykningen er sløret.

Hele området er privatejet, men har of-
fentlig adgang til skove og fortidsminder, 
hvorfor området fungerer som et stør-
re, rekreativt område. Lykkesholm er et 
stærkt kulturmiljø og bør ses som en sam-
let fortælling, hvor alle elementer indgår.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til 
helheden omkring Lykkesholm, hvor ho-
vedbygningen med voldgrav afspejler 
1500-tallets opbygning omgivet af skove, 
vandløb, mølle, mølledamme, enge, agre 
og bakker. Landsbyen og stationsmiljøet 
er med til styrke den samlede fortælling 
om herregårdens store indflydelse.

LYKKESHOLM
Lykkesholms ligger ved Ørbæk Å´s udspring, 
sydvest for Ørbæk. Hovedbygningen består af et 
trefløjet anlæg omkranset af en voldgrav med avl-
sgård og portbygning mod vest. Videre rummer 
området fæstebyen Lindeskov, et stationsmiljø 
nord for herregården langs Assensvej samt det 
omfattende voldsted fra borganlægget Mage-
lund. 

RØRBÆK
Rørbæk består af hovedbygningen, en enkelt avls-
længe og forbindelsesallé, gården Lille Rørbæk 
samt en husmandskoloni udstykket fra godsets 
jorder. Godsjorden blev udstykket i 1925, hvoref-
ter den oprindelige hovedbygning blev revet ned 
og erstattet af den nuværende nyklassicistiske 
hovedbygning. 

RAVNHOLT GODS
Den nuværende hovedbygning blev opført i 1620 
og er moderniseret og restaureret flere gange. Til 
hovedbygningen hører en avlsgård fra 1850’erne, 
et større have- og parkanlæg, flere store skovare-
aler og alléer samt flere arbejderboliger.

Ørbæk indeholder historiske kvaliteter, 
som kan være med til at fremme byens 
identitet specielt langs det centrale gade-
forløb, Hovedgaden. Desuden kan byens 
forbindelse til Ørbæk Lunde med fordel 
styrkes for at understøtte landsbymiljøet 
og skabe en forbindelse til det omkringlig-
gende landskab.

Ørbæk har en blandet arkitektonisk karak-
ter og fremstår flere steder fragmenteret, 
hvilket svækker oplevelsen af det samlede 
kulturmiljø. Landsbyen opleves stærket 
omkring kirken og langs Svendborgvej. 
Stationsmiljøet ses langs Hovedgaden og 
Stationsvej med stationsbygning på Ba-
nestien.

ØRBÆK
Ørbæk består af både landsby og stationsby. 
Landsbyen ligger nord for herregården Ørbæk 
Lunde ved Ørbæk åforløb. Dette var tidligere et 
traffikalt knudepunkt, hvorfor der foruden kirke, 
købmand og skole blev anlagt postkontor og tele-
grafstation. Stationen opført nord for landsbyen i 
slutningen af 1800-tallet og vokset sammen langs 
Hovedgaden.

Området er privat og ikke tilgængeligt. 
Det foreslås, at der skabes stiforbindel-
ser rundt i landskabet for at formidle de 
mange historier og smukke landskaber 
omkring haven, skovene og alléerne.

Miljøet omkring selve hovedbygningen 
og haveanlægget opleves velbevaret og 
som et smukt eksempel på en fynsk her-
regård. Omkring herregården findes flere 
alléer, arbejderboliger og skovarealer som 
understøtter kulturmiljøets smukke belig-
genhed.
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KULTURMILJØERNES SAMLEDE VÆRDI 
NYBORG KOMMUNE 

HØJ VÆRDI (VÆRDISUM 11-15)
MIDDEL VÆRDI (VÆRDISUM 8-10)
LAV VÆRDI (VÆRDISUM 3-7)

KULTURMILJØERNES EGENSKABER 
NYBORG KOMMUNE 

TURISME

ERHVERV

BOSÆTNING

KULTUR

HØJ (VURDERING 4-5)
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UDVALGTE KULTURMILJØERUDVALGTE KULTURMILJØER

Nyborg

Ullerslev

Orbæk

SKALKENDRUP
Kulturmiljø nr. 18

HOLCKENHAVN
Kulturmiljø nr. 29

LILLEMØLLE 
OG SULKENDRUP MØLLE
Kulturmiljø nr. 1

KOGSBØLLE
Kulturmiljø nr. 8

GLORUP GODS
Kulturmiljø nr. 25

NYBORG KOMMUNE 

De udvalgte kulturmiljøer er et eksempel på, hvordan kom-
munen kan arbejde med screeningens resultater i en videre 
planlægningsproces. Udvælgelsen er baseret på de formål 
og kriterier, der blev defineret i screeningens opstartsfase. 

UDVALGTE
KULTURMILJØER

5 UDVALGTE KULTURMILJØER  
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LØSBLADE MED 
DE UDVALGTE 
KULTURMILJØER
Løsbladene indeholder en beskrivelse af kulturmiljøet, dets 
fortælling, bærende bevaringsværdier og status samt illu-
strationer i form af fotos og diagram .



BESKRIVELSE
Ørbæk Å udspringer ved herregården Lykkesholm og har udløb 
i Holckenhavn Fjord, hvor det lange forløb har et fald på 70 m. 
Dette har betydet et en aktiv mølledrift langs åen, dog er de fle-
ste nedlagte i dag. Lillemølle og Sulkendrup Mølle står endnu 
som funktionsdygtige møller med en lang og barsk historie bag 
sig. Lillemølle nedbrændte i 1600-tallet under svenskerkrigen 
og igen i 1826. I 1827 bliver Lillemølle genopbygget som vi ser 
den i dag og indtil 1901 var den fæste under Holckenhavn. Møl-
leanlægget består af et møllehus, der er sammenbygget med 
stuehuset, avlsbygninger samt en mølledam, stemmeværk og 
møllehjul.
Sulkendrup Mølle har som Lillemølle været brændt og genop-
bygget. Den nuværende bygning er fra 1919, hvor det gamle møl-
lehjul blev erstattet med en moderne vandturbine. Sulkendrup 
Mølle fungerede indtil 2001, hvor dets drift som Danmarks sidste 
erhvervsaktive mølle ophørte.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Begge møller fremstår som velbevarede eksempler på vandmøl-
lens historie og er i yderst god stand. Særligt Lillemølle fremstår 
som et unikt og velbevaret eksempel på en typisk vandmølle fra 
1800-tallet. Møllerne er stadigt fungerende, hvilket forstærker 
den samlede fortælling.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende elementer knytter sig til de to møller 
med mølledam og tilhørende boliger.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Området besidder gode egenskaber inden for formidling af 
vandmøllens historie og som et element i oplevelsen af Holck-
enhavn samt de andre store, nærliggende herregårde. Særligt 
Lillemølle besidder gode egenskaber inden for dagsturisme.

BEMÆRKNINGER 
Lillemølle samt dele af det omkringliggende landskab er fredet. 
Det anbefales, at der gennem en kulturmiljøudpegning sikres en 
sammenhæng med Sulkendrup Mølle samt en SAVE-vurdering 
af denne.

Kommune:
Omfang:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Nyborg Kommune
Kulturmiljø nr. 1
Industrimiljø - Møller
Ja
Ørbæk ådal, Lillemølle og Sul-
kendrup Mølle
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Møllegården ved Lillemølle er et firelænget gårdanlæg i bindingsværk og stråtag. Alle 
bygningerne er dateret til 1827.

Afgrænsningen indeholder dele af Ørbæk Å mellem Lillemølle og Sulkendrup Mølle samt 
de to møller og landsbyen Sulkendrup

LILLEMØLLE OG SULKENDRUP MØLLE1

Lillemølle2

Sulkendrup Mølle1

Afgrænsning

1

2

SCREENING AF KULTURMILJØER

NYBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Lillemølle ligger smukt i ådalen og i direkte forbindelse med mølledammen.

Sulkendrup Mølle er i dag omdannet til selskabs- og kursuslokaler samt café. Den nærliggende landsby Sulkendrup består af flere ældre, velbevarede gårde.

LILLEMØLLE OG SULKENDRUP MØLLE

SCREENING AF KULTURMILJØER

NYBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Kogsbølle er en adelby opført som en slynget vejby syd for Ny-
borg. Byen blev stjerneudskiftet i 1769, og da store dele af byen 
brændte i midt af 1800-tallet, udflyttede man flere af gårdene, 
som blev erstattet af mindre husmandssteder. Denne typologi 
præger stadig landsbyen med tæt gadebebyggelse langs det 
sydlige vejforløb og større, uudflyttet gårde i landsbyens nord-
lige del. Flere af de udflyttede gårde ligger frit i landskabet øst 
for byen, eller danner mindre landsbymiljøer som Sentved vest 
for Kogsbølle. Herregården Holckenhavn har tidligere indgået i 
landsbyen, men udflyttet fra Kogsbølle i 1600-tallet.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Kogsbølle ligger på et højdedrag afgrænset af Kogsbølle Bæk 
mod øst og store kuperede markarealer mod vest med velbeva-
ret læhegnene fra den tidligere stjerneudstykning. Disse land-
skabelige karaktertræk udgør en essentiel del af områdets vær-
dier. Vejbyens struktur langs Kogsbøllevej formidler desuden 
byens udvikling på fin vis, hvor flere funktionsbygninger som 
købmand og forsamlingshus udgør bærende værdier. 

BÆRENDE ELEMENTER
Landsbyens bærende elementer udgøres af de ældre gårde og 
husmandssteder langs Kogsbøllevej samt det omkringliggende 
landskab med udflyttede gårde og flere velbevarede læhegn fra 
stjerneudskiftningsfiguren.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
I kraft af landsbyens arkitektoniske kvaliteter fremstår Kogsbølle 
som en idyllisk landsby og et attraktivt bosætningsmiljø, hvilket 
styrkes af en aktiv lokalforening. 

BEMÆRKNINGER 
De bærende bevaringsværdier, herunder bystrukturen, bebyg-
gelsen samt det omkringliggende landskab med levende hegn 
bør sikres gennem en kulturmiljøudpegning for bedst muligt at 
bevare de kulturhistoriske kvaliteter i landsbyen. Nyere bebyg-
gelse er allerede integreret i den oprindelige struktur.

Kommune:
Omfang:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Nyborg Kommune
Kulturmiljø nr. 8
Bymiljø - Landsby
Nej

Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Det tætte gadeforløb langs Kogsbøllevej med ældre husmandssteder og integreret nyere 
bebyggelse.

Afgrænsningen omfatter landsbymiljøet langs Kogsbøllevej, det skrånende terræn mod 
Kogsbølle Bæk samt stjerneudskiftningsstrukturen vest for landsbyen. 

KOGSBØLLE8

Kogsbøllevej2

Kogsbølle Bæk1

Afgrænsning

1

2

SCREENING AF KULTURMILJØER

NYBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



De velbevarede læhegn i marklandskabet vest for Kogsbølle.

De tætliggende, uudflyttede gårde, der ligger reguleret langs Kogsbøllevej i landsbyens 
nordlige del.

Kogsbøllegård ligger centralt i landsbyen med et større haveanlæg, der grænser op til 
Kogsbølle Bæk.

KOGSBØLLE

SCREENING AF KULTURMILJØER

NYBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Skalkendrup er en slynget vejby med en bevaret stjerneudskift-
ningsfigur mod øst og en blokudskiftning mod vest. Landsbyen 
er en udflytterby fra Avnslev og har tidligere hørt under Juels-
berg Gods. Skalkendrups bebyggelse rummer flere tre- og fir-
længede gårde, som ligger tilbagetrukket fra vejen, og mindre 
huse, som følger vejforløbet, samt nyere boliger. Landsbyens to 
gadekær udgør centrale elementer i landsbybilledet.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Landsbyen har med de to gadekær, velbevarede gårde og le-
vende hegn et autentisk udtryk og høj grad af integritet. Særligt 
den fælles grønning med gadekæret, der omkranses af Byvej, 
er stemningsfyldt grundet de omkringliggende gårde og alléer. 
De tilbagetrukne gårde og stråtækte huse langs Skalkendrupvej 
samt enkelte huse vest for Kertemindevej har høj arkitektonisk 
værdi. En del af bebyggelsen langs Skalkendrupvej er udskiftet 
med nyere boliger, hvilket svækker det samlede landsbybillede.

BÆRENDE ELEMENTER
Skalkendrups bærende elementer knytter sig til de bevarede 
gårde, de ældste huse langs Skalkendrupvej, de to gadekær 
samt alléerne og de levende hegn, der tegner stjerneudskiftnin-
gen i landskabet.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Skalkendrup har med sin autentiske landsbystemning og for-
skelligartede bebyggelse med fine arkitektoniske kvaliteter gode 
egenskaber for bosætning. Nærheden til Nyborg styrker ligele-
des mulighederne for bosætning i landsbyen.

BEMÆRKNINGER 
Landsbyens bærende bevaringsværdier, som de tre- og firlæn-
gede gårde og det omkringliggende landskab med levende 
hegn, bør sikres gennem en samlet bevaringsstrategi, der samti-
dig kan forhindre utilpasset nybyggeri i landsbykernen. Det fore-
slås, at udarbejde en lokalplan med bevarende bestemmelser 
for Skalkendrup.

Kommune:
Omfang:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Nyborg Kommune
Kulturmiljø nr. 18
Bymiljø - Landsby
Nej
-
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Det ene af Skalkendrups gadekær ligger ved den vestlige indgang til landsbyen.

Kulturmiljøet rummer Skalkendrups oprindelige landsbykerne med tilbagetrukne gårde og 
vejbebyggelse, husrækken langs Kertemindevej samt stjerneudskiftningen mod øst.

SKALKENDRUP18

Udskiftningsfigur5

Kertemindevej4

Afgrænsning

1

4

2

3

5

Præstegård3

Gadekær2

Grønning med gadekær1

SCREENING AF KULTURMILJØER

NYBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Skalkendrup har en tydelig stjerneudskiftningsfigur mod øst, som markeres af rækker af levende hegn.

Skalkendrup Præstegård ligger mellem Avnslev og Bovense, hvis kirker den har betjent. Byvej 9 er et godt eksempel på en af de tilbagetrukne, velbevarede gårde, man finder i 
Skalkendrup.

SKALKENDRUP

SCREENING AF KULTURMILJØER

NYBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Glorups nuværende hovedbygning er bygget på soklen af tidli-
gere herregård fra 1400-tallet og fremstår som et firefløjet anlæg 
fra 1744 i barok-klassicistisk stilart. I 1770’erne blev haven anlagt, 
af arkitekten G.E. Rosenbergs, som et af de første danske eksem-
pler på en engelsk barok have med slyngede stier, kildevæld, 
templer og store træer. De nærliggende arbejder- og forvalter-
boliger samt avlsgård blev opført i 1870’erne i engelsk stil. Til 
miljøet hører også herregården Rygård, opført i 1500-tallet som 
et firelænget borganlæg. H.C. Andersen satte i sin tid et markant 
præg på godset og skrev flere af sine eventyrer på Glorup.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Glorup fremstår som et af landets bedst bevarede godser i ba-
rok stil. Af særlig høj værdi for området er det store parkanlæg, 
der fremstår som et af landets fornemmeste og bedst bevarede 
haveanlæg. Avlsgården samt arbejder- og forvalterboligerne er 
tilpasset parkanlæggets engelsk-inspirerede stilart og understøt-
ter den samlede oplevelse. Det velbevarede gårdanlæg Rygård 
styrker områdets samlede fortælling.

BÆRENDE ELEMENTER
Områdets bærende elementer findes i sammenhængen mellem 
de mange elementer. Særligt kan det store parkanlæg frem-
hæves med de mange små templer og skulpturer, hovedbyg-
ningen, de tilhørende boliger og avlsgård samt Rygård.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Områdets parkanlæg er offentligt og har gode egenskaber for en 
turismeudvikling i området grundet havens unikke karakter og 
yderst velbevarede strukturer. I den sammenhæng er der et po-
tentiale i at sammenkoble parkanlægget med arbejderboligerne 
for at understøtte og udbygge oplevelsesværdien af området.

BEMÆRKNINGER 
Glorups hovedbygning, Rygård og det runde tempel er fredet. 
Det anbefales at undersøge muligheden for at sikre det store 
parkanlæg samt de tilhørende boliger og avlsgård.

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Nyborg Kommune
Magt og Tro - Herregård
Ja

Delvist offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Det barok-inspirerede gods blev opført i 1744.

Afgrænsningen indeholder Glorup Gods med parkanlæg samt tjeneste- og funktions-
bygninger. Ligeledes rummer afgrænsningen de nærliggende marker, markskel samt 
herregården Rygård.

GLORUP GODS25

Avlsgård4

Parkanlæg3
Rygård2

Glorup Gods1

Afgrænsning

1

2
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4

SCREENING AF KULTURMILJØER

NYBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Godset ligger for enden af det store parkanlæg. Parken er anlagt i engelsk-romantisk barok stil.

Den nærliggende herregård Rygård fremstår som et firelænget borganlæg. Ved godset findes flere funktionsbygninger såsom avlsgård og forvalterbolig. Alle bygget i 
engelsk cottage-stil.

GLORUP GODS

SCREENING AF KULTURMILJØER

NYBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Holckenhavn var fra 1300-tallet ejet af slægten Ulfeldt, inden 
godset i år 1672 blev overtaget af Holck-slægten, hvoraf godsets 
navnet stammer. Hovedbygningen består af et firefløjet anlæg, 
hvor nord- og østfløjen er den ældste del fra 1585 mens den 
resterende del af godset blev opført i ca. år 1593. Godset har 
senere oplevet forskellige ombygninger og nedrivninger, men 
i 1904 blev størstedelen af det oprindelige anlæg genetableret 
og restaureret. Hele anlægget er omgivet af en voldgrav og et 
større parkanlæg. Til miljøet hører også avlsgård, genopført 
i 1920 efter en brand, forvalterbolig samt større parkanlæg og 
omkringliggende herregårdslandskab.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Holckenhavn fremstår i dag som et af de mest imponerende her-
regårdsanlæg på Fyn, hvor hovedbygningen er yderst velholdt 
og i god stand. Hele anlægget, i sammenhæng med voldgrav 
og parkanlæg, skaber et unikt miljø af høj standard. Den store 
avlsgård og forvalterboligen sammen med det store omkringlig-
gende landskab understøtter den samlede oplevelse af området.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende fortælling er hovedbygningen sammen 
med voldgraven og den omkringliggende park, der tilsammen 
skaber et smukt herregårdsmiljø.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Holckenhavn danner i dag rammerne for konferencer, weekend-
ophold, fester, bryllupper og lignende. Grundet det helstøbte 
kulturmiljø besidder området et stort potentiale for at rumme 
kulturelle arrangementer, særligt med den nære beliggenhed 
til Nyborg og med sin centrale placering i Danmark. Ligeledes 
besidder godset egenskaber inden for turisme i sammenhæng 
med fortælling om Nyborg Slot og Danmarks Riges Hjerte.

BEMÆRKNINGER 
Hovedbygningen er i dag fredet. Det anbefales at sikre parken 
og det omkringliggende landskab gennem en kulturmiljøudpeg-
ning, da dette er en vigtig del af miljøets samlede fortælling. 

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Nyborg Kommune
Magt og Tro - Herregård
Ja

Delvist offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Holckenhavn ligger smukt i det åbne landskab ud til Nyborg Fjord og større sø.

Afgrænsningen indeholder Holckenhavn med voldgrav og parkanlæg. Til miljøet hører 
også avlsgården med forvalterbolig, tidligere møllehus samt en stor del af det omkringlig-
gende landskab.

Parkanlæg4

Forvalterbolig3
Avlsgård2
Hovedbygning1

Afgrænsning

1

2

3

4
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Det firefløjede anlæg fremstår yderst velholdt og i god stand. Ved den sydlige fløj findes anlæggets indgang og en del af det senest opførte.

Avlsgården ligger sydvest for Holckenhavn og blev opført i 1920’erne efter en brand. Den grundmurede forvalterbolig ligger som bindeled mellem Holckenhavn og avlsgården.
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