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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 MIDDELFART KOMMUNE

HERREGÅRDSMILJØ
På Fyn findes landets største koncentration 
af herregårde, hvoraf screeningen omfatter 
Hindsgavl, Wedellsborg og Kærsgaard i Mid-
delfart Kommune. De velholdte herregårde 
udgør større kulturlandskaber, der omfatter 
godser med avlsgårde, arbejderboliger og fæ-
stebyer samt karakteristiske, velholdte herre-
gårdslandskaber med store åbne markarealer 
og tætte skove, som det opleves ved blandt 
andet Hindsgavl. Flere af områderne langs 
kysten peger desuden på en aktiv udvikling af 
landbrugserhvervet, hvor særligt herregården 
Wedellsborg Gods har spillet en stor rolle i 
indvindingen af flere landarealer. Wedellsborg 
gennemførte fra 1800-tallet en stribe statsstøt-
tet landindvindingsprojekter ved både Hygind 
Bæk, Svinø og Ronæs Bro. Det drænet land-
brug ved Ronæs Bro er i nyere tid genopret-
tet med Fønsvang Sø som et større våd- og 
naturområde. Wedellsborg Gods’ mange ind-
vindingsprojekter har medført at godset i dag 
er et af landets største jordbesiddelser. Herre-
gårdsmiljøerne med deres indflydelse på ud-
viklingen af det omfattende landbrug, udgør 
således et gennemgående hovedtræk i kom-
munen, som rummer store oplevelsesværdier 
i tilknytning til adlens historie.

 

INFRASTRUKTUR OG JERNBANE
I begyndelsen af 1800-tallet begyndte sam-
færdslen mellem de danske landsdele at 
vokse kraftigt, hvilket resulterede i en større 
udvikling af den Fynske Hovedbane, der infra-
strukturelt skulle være med til at samle Dan-
mark som en nation. Med denne udvikling af 
jernbanenettet opstod også flere nye stations-
byer langs baneforløbene som Nørre Aaby og 
Ejby, der fik funktion som nye servicecentre 
for landbefolkningen i yderområderne. Køb-
staden Middelfart begrænsede imidlertid ud-
viklingen af flere stationsbyer i nærområdet af 
Middelfart, hvorfor mange af stationsmiljøer-
ne som Kauslunde, Brenderup st. og Holse st., 
fortsat ligger isoleret i små enklaver uden for 
de gamle landsbyer. 
Som et yderligere led i udviklingen af statsba-
nen og hovedvejsnettet blev den gamle Lille-
bæltsbro indviet i 1935 for at lette færdslen for 
både billister og togpassagerer mellem de to 
landsdele. Med indvielsen af broen udbygge-
des Middelfarts position dermed som det vig-
tigste knudepunkt for trafikken mellem Fyn og 
Jylland. I forbindelse med anlæggelsen af det 
nye motorvejssystem i 1970 blev en ny hæn-
gebro med seks vejspor opført for at aflaste 
det øget pres af biltrafik på den eksisterende 
Lillebæltsbro. Denne nye motorvejsbro over 
Lillebælt føre i dag trafikken nord om byen i 
stedet for syd, som den tidligere broforbindel-
se.

Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Syddanmark
410
38.706 (2019)
Middelfart (15.540 indbyggere i 2019)
I Middelfart Kommune er der på besigtigelsestidspunktet udpeget 
26 kulturmiljøer, som indgår i Kommuneplan 2017-2029. Der er ud-
givet kommuneatlas for den tidligere Middelfart Kommune (1993). 
I forbindelse med nærværende projekt og i dialog med Middelfart 
Kommune og Middelfart Museum er der udarbejdet en liste med i alt 
43 kulturmiljøer, som danner baggrund for screeningen.

SCREENEDE KULTURMILJØER  
I MIDDELFART  KOMMUNE 
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MIDDELFART MIDTBY
Middelfart by ligger ud til Lillebælt nær det smal-
leste overfartssted mellem Fyn og Jylland. I 1836 
fik Middelfart en egentlig havn, som trak handel 
til købsstaden. Middelfart udviklede sig til en in-
dustriby og med den første Lillebæltsbro i 1935 
blev byen knudepunkt for trafikken mellem Jyl-
land og Fyn. 

Vestergades forløb fordeler trafikken til 
de tilstødende villaveje. Den er således 
stadig byens hovedgade og har bevaret 
noget handelsliv, selvom meget er flyttet 
uden for den ældre bykerne. Vestergade 
rummer i dag primært beboelse.

Vestergade har et langt lige forløb, og be-
byggelsen består af villaprægede gade-
huse, forretninger og småhuse, der ligger 
tæt langs vejen. Husene har hovedsagligt 
bevaret deres oprindelige stil og præg.

VESTERGADE, STRIB
Strib By ligger på halvøen Strib og har tidligere 
fungeret som overfartssted. Byen er opført ho-
vedsagligt i begyndelsen af 1900-tallet, og har en 
klar, enkelt struktur med to kvarterer, der adskilles 
af forretningsgaden Vestergade. Området husede 
de handlende og håndværkere samt aftægtsfolk 
fra omegnen.

Kulturmiljøets egenskaber bør ses i sam-
menhæng med den eksisterende bosæt-
ning og erhverv, som ligge i forlængelse 
af midtbyens gågade. Kulturmiljøet frem-
står derfor stærkest, hvor afgrænsningen 
møder midtbyen.

Området opleves i dag usammenhængen-
de, hvor flere af bygningerne mod gåga-
den er ombyggede og fjernet. Østergade/
Odensevej er meget trafikeret, hvorfor 
bygningerne på hver side af vejen ikke 
spiller sammen og kulturmiljøet ikke aflæ-
ses som et samlet miljø. 

ØSTERGADE /ODENSEVEJ
Ældre handelsgade, indfartsvej og forstadsom-
råde til Middelfart Midtby. Bebyggelsen er opført 
i begyndelsen af 1800-tallet på  et inddæmmet 
vådområde ud til kysten.

Nørre Aaby har stadig handel og et aktivt 
foreningsliv, der bl.a. driver byens bio-
graf, og samlet giver byen gode egenska-
ber for bosætning, hvilket understøttes af 
byens arkitektoniske kvaliteter.

Stationsbyens struktur og bygninger er 
velbevarede og tidstypiske. Byen har ud-
viklet sig på begge sider af jernbanen og 
stationsbypræget er tydelig langs Øster-
gade, Søndergade og Jernbanevej. Byen 
har bevaret mange af sine karakteristiske 
bygninger – ikke mindst Stationen, der er 
fredet.

NØRRE AABY
Nørre Aaby var oprindelig en landsby, men udvik-
lede sig som stationsby fra 1865. Byudviklingen 
tog fart fra slutningen af 1800-tallet med statio-
nen som centrum, hvoromkring handel, industri- 
og håndværksvirksomheder opførtes. I 1970 bli-
ver byen kommunesæde i Nørre Aaby Kommune.

Kulturmiljøet har høje egenskaber, som 
knytter sig til byens tydelig aflæselige for-
tælling. Gaderne Buggesgade, Knorrgade, 
Smedegade, Gl. Vestergade og Sønder-
gade understreger især Middelfarts sær-
præg og status som stærkt kulturmiljø.

Middelfart Midtby er et stærkt kulturmiljø, 
hvis fortælling især er tydelig i den vestli-
ge ende. Her snor de smalle gader sig i det 
oprindelige forløb og facaderne står uden 
overvejende ombygninger, dog fremstår 
gågaden mere fragmenteret.  

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

BESIGTIGELSESSKEMA



ARKITEKTSKOLEN AARHUS S. 10 S. 11SCREENING AF KULTURMILJØERSCREENING AF KULTURMILJØER ARKITEKTSKOLEN AARHUS 

BESIGTIGELSE BESIGTIGELSE

5

7

6

8

9

VÆRDISÆTNING EGENSKABER

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Integritet

Integritet

Turisme

Turisme

Bosætning

Bosætning

Erhverv

Erhverv

Kultur

Kultur

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Integritet

Integritet

Integritet

Turisme

Turisme

Turisme

Bosætning

Bosætning

Bosætning

Erhverv

Erhverv

Erhverv

Kultur

Kultur

Kultur

EJBY
Stationsby fra slutningen af 1800-tallet med to 
etagers bebyggelse langs Algade og Nørregade. 
Stationsbyen er vokset sammen med den oprin-
delige landsby, der ligger som en reguleret vejby 
omkring Ejby Kirke.

Landsbyens nærhed til banen og placerin-
gen i det åbne landskab er vigtige kvali-
teter for Kauslunde, men bystrukturen og 
de arkitektoniske værdier fremstår svage.

Byen karakteriseres ved det slyngede 
vejforløb, som ender i stationsbyen med 
klassiske stationselementer og mindre 
arbejderboliger, som relaterer til den tidli-
gere industri. Forløbet fremstår afbrudt og 
svækket at nyere boliger og lav vedlige-
holdelse af de større elementer. 

KAUSLUNDE
Slynget vejby med ældre gårde, skole og kirke 
placeret tæt langs en slynget bygade, samt en sta-
tionsby med kro, købmand og industri i relation til 
banen.  Kirken ligger på byens højeste punkt med 
udsigt over landskabet.

Specielt den samlende fortælling omkring 
Stationsvej og Skolevej bør ivaretages, da 
området er i hastig udvikling. Rammebe-
stemmelser, som ivaretager stationsmiljø-
et centreret omkring stationen og villabe-
byggelsen langs Stationsvej og Skolevej, 
bør sikre de kulturhistoriske værdier.

I forbindelse med udbygningen af jernba-
nenettet opstår stationsmiljøet omkring 
Brenderup og grundlaget for en udvik-
ling af flere almene funktioner herunder 
realskole (1911) og højskole (1912). Disse 
funktionsbygninger er vigtige elementer i 
kulturmiljøet.

BRENDERUP ST.
Stationsmiljø opstået uden for landsbyen Bren-
derup som centralt knudepunkt for jernbanetra-
fikken i området. Stationsbyen består af en sta-
tionsbygning omgivet af større villabebyggelse, 
gæstgiveri samt et skolemiljø fra begyndelsen af 
1900-tallet.

Holse St. viser en generel samfundsud-
vikling i begyndelsen af 1900-tallet med 
opførelsen af nye oplandsbyer. Her findes 
ikke et egentlig bymiljø kun bosætning. 
Stationen er lukket og landevejen udviklet 
som hovedvej igennem området.

Landsbyens velbevaret vejklyngestruktur 
er et vigtigt karaktertræk for landsbyen, 
hvor kun to gårde er udflyttet ved udskift-
ningen i slutningen af 1800-tallet. Tilstan-
den ved flere af gårdene og arbejderboli-
gerne svækker dog fortællingen.

HOLSE ST BY
Landevejs- og stationsby, som er udviklet i ejer-
lavets udkant nord for den oprindelige landsby. 
Byen består af mindre enfamiliehuse bygget på 
langstrakte parceller langs hovedvejen, Bogens-
vej. Frederiksminde Skole ligger i udkanten af 
skovområdet Bro Frihed.

HOLSE
Adelby bestående af gårde og arbejderboliger 
struktureret omkring en større forte. Landsbyens 
hovedgård, Holsegård, ligger i den nordlige ud-
kant af byen.

Ejby er en aktiv centerby, som løbende 
tilpasses den moderne brug. Bystrukturen 
omkring stationsbyen og landsbyen er 
vigtige kvaliteter for Ejby.

Ejby Stationsby er opført uden for den op-
rindelige landsby, men er i dag sammen-
ført til en langstrakt stationsby med flere 
fine stationselementer i form af toetagers 
bebyggelse samt en tydelig landsbystruk-
tur omkring Ejby Kirke. Byen fremstår dog 
overordnede set svækket af nye om- og 
tilbygninger.
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SDR AABY
Slynget vejby ud til Lillebælt med udsigt over 
Bredning Huse med gårde placeret på begge si-
der af gadeforløbet, Præstebuen. Landsbyen er 
tidligere fæstegods til herregården Wedellsborg

Føns Strand udvikles med sommerhus-
bebyggelse, hvorfor man bør vurdere at 
ivaretage de kulturhistoriske interesser 
gennem rammebestemmelser.

Karakteristiske træk er den velholdte vej-
by med tætte bagvedliggende klynger af 
bindingsværkshuse og landbyens tætte 
forhold til kysten ved Føns Strand. Ved ky-
sten har tidligere ligget en fiskeplads.

FØNS
Adelby struktureret omkring den gennemgående 
vej, Fønsvej, med tætliggende gadehuse og min-
dre sideveje op til Fønsskov med tætte klynger 
af bindingsværkshuse. Landsbyen ligger mellem 
Føns Strand og Føns Vang, hvor kirken er højt 
placeret i udkanten af byen med udsigt over ind-
dæmningen.

Ejere og myndigheder bør fremover være 
opmærksom på at bevare landsbyens 
helhedspræg og bevaringsværdier, idet 
tilbygninger, nedrivninger eller uheldig 
modernisering vil svække kulturmiljøet 
og byens kvaliteter og egenskaber for bo-
sætning.

Centrum i Kærby er vejkrydset, hvor Kær-
byholmvej møder Kærbyvej. Ved krydset 
ligger tre bevarede gårde, og hvor byens 
kulturhistoriske og arkitektoniske værdier 
opleves stærkest.

KÆRBY
Kærby er en lille landsby, der hovedsagligt består 
af gårde, hvoraf flere er firlængede. Landsby-
strukturen er velbevaret og det samme er hoved-
parten af byens huse og gårde. I matrikuleringen 
i 1688 nævnes byen at have 10 gårde og 6 huse, 
omtrent samme størrelse som nu.

Bro fremstår i sin landsbystruktur intakt 
og har store omkringliggende landska-
belige kvaliteter, hvilke bør sikres og iva-
retages i forbindelse med fremtidig land-
brugsudvikling og –drift.

Brenderup har gode egenskaber for bo-
sætning på landet, men man bør i en vide-
re udviklingsproces være opmærksom på 
de kulturhistoriske egenskaber omkring 
gadeforløbene samt de bagvedliggende 
gårde, som er karakteristiske træk fra det 
ældre landsbymiljø.

Landsbyen har en yderst velbevaret for-
testruktur og få udflyttede gårde, hvilket 
gør landsbyen til et godt eksempel på ud-
viklingen af bosætning og landbrugsdrift 
i området.

Gårdene fra den oprindelige landsby er 
udflyttet og ligger i udkanten af Brende-
rup, men flere fremstår i forfalden stand. 
Et vigtigt karaktertræk er den tydelige ud-
vikling landbyen har gennemgået i forbin-
delse med andelstiden og det forløb der 
ligger langs Kirkevej og Brenderupvej. 

BRO
Forteby, der ligger som en tydelig klynge i land-
skabet mellem Skelbæk, Storå og skovområdet 
Bro Friheden. Landsbyen består primært af fir-
længet gårdanlæg og landhuse langs vejforløbet 
omkring en større, ubebygget forte.

BRENDERUP LANDSBY
Adelby med tætliggende gadehuse langs Kirkevej 
og Brenderupvej samt større firlængede gårde, 
der ligger spredt langs vejudfletninger fra det 
slyngede vejforløb. Kirken ligger øst for den op-
rindelige landsby og i tæt forbindelse med hoved-
gården Kærsgård.

Landsbyen har høje kulturhistoriske kvali-
teter, hvilke understøttes af den velholdte 
landsbystruktur og de omkringliggende 
landskabelige træk. Disse værdier er sik-
ret gennem en bevarende lokalplan.

Den oprindelige landsbystruktur er velbe-
varet og fremstår upåvirket af landbrugs-
udviklingen i det 1800 årh. Bebyggelsen 
er velholdt og består i hovedtræk af bin-
dingsværk og grundmuret byggeri fra 
slutningen af 1800-tallet.
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TEGLGÅRD
Mindre fiskermiljø for enden af Teglgårdsvej syd 
for Middelfart. Fiskerlejet rummer slæbested og 
bådoplag samt små fiskerhuse, som ligger side 
om side langs Teglgård Bugt, hvor Restaurant 
Fænøsund og Hotel Sixtus markerer sig. I skov-
brynet ligger enkelte ældre, stråtækte fiskerhuse.

Føns Skov benyttes i landbrugsregi, men 
området kan med fordel integreres i stra-
tegier for fynsk kystturisme.

Wendellsborg Herregård overtog forpagt-
ningerne til stordrift af landbruget, hvilket 
afviklede lokalsamfundet på halvøen. Det 
spredte gårdlandskab samt skole og for-
samlingshus har dog en høj kulturhisto-
risk værdi og er let aflæselig.

FØNSSKOV
Mindre gårdsamfund fra 1800-tallet, der udvikles 
på halvøen uden for landsbyen Føns. Området 
indeholder flere større gårde samt skole og for-
samlingshus.

Harndrup Møllegård er fredet og er yderst 
velholdt. De kulturhistoriske værdier knyt-
ter sig specielt til møllegårdens beliggen-
hed ved Fjellerup Å, mølle dæmningen og 
sluserne samt stuehuset og avlslængerne.

HARNDRUP MØLLEGÅRD
Møllegård bestående af et et fritliggende stuehus 
der ligger i forlængelse af en avlslænge og et kort, 
tværstillet møllehus. Møllehuset ligger i forbin-
delse med en opdæmmet møllesø øst for gården.

Kulturmiljøet egenskaber knytter sig pri-
mært til turisme og rekreative formål. 
Egenskaberne er dog primært rettet mod 
naturen og landskabet og ikke selve 
den kulturhistoriske fortælling. Bosæt-
ningsegenskaberne er minimale grundet 
strandbeskyttelse.

Teglgårdsparken har pga. sin synlige for-
tælling om hospitalstiden, sin imponeren-
de arkitektur og centrale placering gode 
egenskaber for både erhverv og bosæt-
ning og kan med fordel integreres i udvik-
lingen af Middelfart.

Svinø fremstår som et attraktivt ømiljø, 
med fine feriehuse og velbevarede gårde, 
dog vurderes værdisætningen lav da de 
primære kvaliteter er indlejret i naturen 
og landskabet.

De gamle hospitalsbygninger danner i 
sammenhæng med parken og de øvrige 
funktionsbygninger et intakt og helstøbt 
kulturmiljø. De mange synlige elementer 
fra hospitalstiden er let aflæselige og har 
en høj kulturhistorisk værdi. 

SVINØ
Svinø er i dag en landfast ø, efter inddæmningen 
af øen omkring år 1800. På øen er der placeret 
mindre feriehuse mod vest, i et samlet feriemiljø. 
Mod øst ligger 2 større velbevarede gårde. 

TEGLGÅRDSPARKEN
Tidligere sindssygehospital, Teglgårdsparken, op-
ført med en stor omkransende park i 1888 syd for 
Middelfarts bykerne. Hospitalet rummer tjeneste-
boliger ved indgangen til parken såvel som kraft-
centralen med det gamle køkken og vaskeri. Hele 
anlægget samt kapel uden for parken er opført i 
gul tegl.

Fiskerlejet udgør et autentisk miljø, som 
har gode forudsætninger for bosætning 
og turisme pga. den nære tilknytning til 
Middelfart samt nærheden til skov og 
strand. I dag indgår området kun delvist i 
en kulturmiljøudpegning.

Kulturmiljøets bevaringsværdier knytter 
sig til de mange synlige elementer i fisker-
lejet, som vidner om Fænøbugtens betyd-
ning for bosætningen. 
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STRIB EFTERSKOLE
Det tidligere hotel ligger placeret i et skrånende 
terræn med udsigt over Lillebælt. Bebyggelsen er 
tegnet af Friis & Moltke (1967), med Sven Hansen 
som landskabsarkitekt, og ligger så de bageste 
fløje har udsigt over de flade tage og værelser-
ne. I miljøet er også et bindingsværkshus og en 
nyere hal.

Boligkvarteret har selvsagt ingen egen-
skaber indenfor turisme eller erhverv. Den 
stærke aflæselige fortælling giver kultur-
miljøet høje egenskaber indenfor både 
bosætning og kulturformidling. 

Boligerne, vejforløbet med allétræerne 
og haverne udgør en vigtig fotælling for 
samtiden. Kvarteret opleves meget sam-
menhængende, men flere af detaljerne på 
boligerne er ikke ensartet, hvilket sænker 
den arkitektoniske værdi til middel. 

H P PRIORSVEJ
H. P. Priorsvej er et sammenhængende eksempel 
et boligkvarter med inspiration fra bevægelsen 
Den Engelske Haveby. Boligerne blev opført som 
funktionærboliger i forbindelse med trådværket 
NKT. De står i dag ensartet på den blinde vej med 
spejlende facader og individuelle haver.  

Skovgården har særdeles gode egenska-
ber for bosætning pga. de arkitektoniske 
kvaliteter i byggeriet, som er blevet gen-
nemgribende renoveret i 2006.

Kulturmiljøets værdier knytter sig til ste-
dets arkitektur samt det centrale, fælles 
grønne areal. Skovgården udgør et fint ek-
sempel på alment boligbyggeri, som har 
spillet og stadig spiller en væsentlig rolle i 
den danske bolighistorie.

SKOVGÅRDEN
Skovgården er et alment boligbyggeri opført af 
Boligselskabet af 1942 i samarbejde med arki-
tekten Steen Eiler Rasmussen. Boligbebyggelsen 
består af 19 blokke, som lukker sig om en indven-
dig gård med græsplæne og legeplads. Blokkene 
forskyder sig i forhold til hinanden og fremstår i 
forskellige farver.

Kulturmiljøet har ikke egenskaber inden-
for turisme eller erhverv, men det udgør 
en attraktivt beboelse langs kysten. Grun-
det privathed i villakvarteret indeholder 
kulturmiljøet ikke egenskaber indenfor 
kulturformidling. 

Kulturmiljøet er et populært boligkvarter 
og har naturligt gode egenskaber for bo-
sætning grundet sin gode arkitektur og 
centrale placering. 

Kulturmiljøet opleves stærkest langs ky-
sten på vejens nordlige side. Flere af bo-
ligerne har dog undergået store ombyg-
ninger og tilbygninger, hvilket svækker 
sammenhængen i området. Villaerne ori-
enterer sig mod vandet med private grun-
de ud til kysten.

Kulturmiljøet rummer fine arkitektoniske 
værdier i boligbebyggelsen. Det arkitekto-
niske særpræg er tydeligt på Sverigesvej, 
mens de øvrige gader er af mere blandet 
karakter. Også Grønlandsvej har en fin 
ensrettet arkitektur.

GL. STRANDVEJ
Villaer med langstrakte haver og tilhørende båd-
broer langs Gl. Strandvej. Villarækken blev i for-
bindelse med Lillebæltsbroens opførsel i 1935 
opdelt i to områder, hvor Lillebæltsbroen skærer 
sig igennem.

SVERIGESVEJ
Finlandsvej, Norgesvej og Sverigesvej udgør et 
villaområde med murermestervillaer fra flere år-
tier. Sverigesvej bærer stærkt præg af ensartede 
50’er-murermestervillaer i rødt tegl, mens de øvri-
ge villaveje rummer huse af ældre dato.

De arkitektoniske og landskabelige vær-
dier, samt kulturmiljøets idylliske og sam-
tidig centrale beliggenhed, styrker dets 
egenskaber for kulturel virksomhed, ho-
teldrift mv.

Med den terrasserede udformning af byg-
ningerne er der lagt vægt på maksimal 
udnyttelse af landskabet. De bærende 
elementer knytter sig til bygningens sam-
menhæng med landskabet, materiale-
holdningen i beton og træ samt til det frie 
udsyn til Lillebælt.
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GL. STRIB, NORD
Nord for Vestergade ligger Stribs mondæne vil-
lakvarter med fine alléer langs de fleste veje. De 
største villaer ligger langs Nørre Allé og slutter 
ved den markante Færgegård. Syd for Nørre Allé 
er villaerne især præget af Bedre Byggeskik. Her 
ligger også vandtårn og missionshus.

Hessgades små, velbevarede byhuse med 
central placering i Middelfart har særligt 
gode egenskaber for bosætning. Det ens-
artede udtryk i gadeforløbet langs Hessga-
de bør sikres i en udviklingsproces.

Kulturmiljøet er letaflæseligt som arbej-
derkvarter pga. den tydeligt sammen-
hængende og ensartede arkitektur i hele 
gadeforløbet. Lindealléerne langs gaden 
binder kvarteret sammen til et helstøbt 
kulturmiljø.

HESSGADE
Hessgade blev anlagt i 1897 som forbindelsesvej 
til Teglgårdsparken, og brød dermed gadenettet i 
Middelfart. Hessgade er præget af en række min-
dre, sammenhængende arbejderboliger i histori-
cistisk stil, og vejforløbet flankeres af lindealléer.

I dag er Strib primært en pendlerby med 
større villaer og nyere rækkehuse, hvilket 
bidrager til en arkitektonisk og eksklusiv 
strandby, som også tiltrækker turister. Ele-
menterne fra den ældre by giver kvarteret 
kvalitet og bør bevares. 

Den mere blandede bebyggelse rummer 
mange fine villaer, som i resten af Strib, 
men langs vandet er der kun bevaret få 
ældre elementer. Her bærer miljøet præg 
af nyere boliger og marina langs kysten. 

GL. STRIB, SYD
Syd for Vestergade falder terrænet ned mod 
Strandvejen. Dette område har en mere sammen-
sat karakter end i resten af byen. Her blev opført 
boliger til de ansatte ved jernbanen og færgerne. 
Der er kun få rester tilbage af stationen og fær-
gedriften ved havnen med den gamle smedje og 
pullerter langs kajen.

Vesterløkkens fine eksempler på bedre 
byggeskikshuse kombineret med den cen-
trale placering har særdeles gode egen-
skaber for bosætning. 

Kulturmiljøet har stærke egenskaber inde-
for erhverv og kultur. Det ligger attraktivt 
ud til Lillebælt, og nær Middelfart midtby 
som et infrastrukturel knudepunkt. Grun-
det udformning og privathed er det på nu-
værende tidspunkt ikke egnet til beboelse 
eller turisme.

Vesterløkkens bærende bevaringsværdier 
knytter sig til den velbevarede bedre byg-
geskik-arkitektur og de fine alléer, som 
præger området. Husene danner tilsam-
men et atmosfærefyldt kulturmiljø, hvor 
integriteten i høj grad er bevaret.

Fabriksbygningerne fremstår velholdte 
og sammenhængende i sit udtryk. Den 
kulturhistoriske fortælling er let aflæse-
lig i det fortsat aktivt industriområde og 
virksomhedens betydning for Middelfart 
fornemmes stadig ved dens fremtræden 
i bybilledet. 

VESTERLØKKEN
Vesterløkken udgøres af et villakvarter i gaderne 
Vesterløkke Allé, A.C. Hansens Allé, Egevej og 
Langdamsvej i den vestlige del af Middelfart. 
Villakvarteret, som ligger nabo til skoven, er pri-
mært opført i bedre byggeskik og rummer tidlige 
murermestervillaer i blank mur med teglhængte 
sadeltage.

NKT- NORDISK KABEL OG TRÅD
NKT er et industrielt kulturmiljø øst for Middelfart 
Midtby opført på en kunstig halvø. Den gamle di-
rektørbolig ligger som nabo til industrigrunden. 
Trådværket åbnede i 1899, som en del af Nordiske 
Kabel- og Traadfabriker (NKT) af H. P. Prior, og har 
haft  stor betydning for Middelfart by. 

I dag er Strib primært en pendlerby med 
store villaer, hvilket bidrager til en arkitek-
tonisk og eksklusiv strandby, som også til-
trækker turister. Kvarteret er sårbart over-
for nybyggeri. 

De forskelligartede villaer danner en vari-
eret og formfuldendt helhed med rumlige 
og arkitektoniske kvaliteter. Langs skræn-
ten og stranden findes flere elementer 
med bl.a. anløbsbro og fyrtårn, men om-
rådet ved fyrtårnet er påvirket af de nye 
boliger og fritidshuse mod øst.
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SCO-FABRIK
Den første cykelfabrik blev opført af fabrikant Ras-
mus A. Andersen i 1896 under navnet ”Grand”. 
Produktionen udviklede sig hurtigt, og i 1912 blev 
fabrikken erstattet af en ny. Siden er den om- og 
tilbygget mange gange og beskæftigede i en lang 
periode en stor del af byen indtil produktionen 
stoppede i 1997.

Havnen udgør et meget sammenhæn-
gende kulturmiljø med en høj fortællen-
de værdi. Det anbefales, at den maritime 
stemning på havnen bevares med sam-
men autenticitet som området fremstå i 
dag. 

Gl. Havn strækker sig mod vest fra midtby-
en med autentiske træhuse og havnemo-
le. Det smalle forløb afgrænses af vandet 
og skråningen op til byen og kirkegården. 
Havnen indeholder maritimt erhverv, hvil-
ket understreger fortællingen om stedet. 

GL. HAVN
Gl. Havn blev anlagt i 1837 som Middelfarts mo-
derne havn. Havnen får i 1853-54 dampskibsbro 
med rutefart til bl.a. København, samt et aktivt 
skibsværft. Den tidligere færgekro og toldbygning 
ligger stadig ind til havneforløbet, som afgrænses 
af velholdte hængende haver.

Humlemagasinet er opført på kirkens jord 
øst for landsbyen Harndrup, men har ikke 
haft større betydning udviklingen af byen. 
Kulturmiljøet forholder sig derfor udeluk-
kende til humlegården og inddrager det 
nyanlagte haveanlæg. Haveanlægget har 
ikke haft en praktisk funktion tidligere.

HUMLEMAGASINET
Magasin for opmagasinering og rist af Humle. 
Hovedhuset er opført i begyndelsen af 1900-tal-
let i historisistisk byggestil og ligger i forbindelse 
med en ældre produktions- og lagerbygning.

Ronæs Bro er et mindre kulturmiljø, men 
har gode egenskaber i forhold til at for-
midle områdets udvikling. 

Der er kun meget få spor af fiskelejet, og 
værdien knytter sig alene til de få private 
vilaer.

Området blev drænet til landbrugsjord af 
Wedellsborg Gods i midten af 1800-tallet, 
men tilbageført i 2005. Dampmøllen er i 
dag fjernet og tilbage står det ottekantet 
fundament fra den tidligere Fønsvang 
Vindmølle samt en ladeplads ud til Gam-
borg Fjord. Begge er vigtige formidlende 
elementer.

SKRILLINGE STRAND 
Skrillinge Strand er et mindre fiskerleje med 
blandende bebyggelser. Her har tidligere ligget 
det lille skibsværft Sølyst, men i dag fremstår 
kulturmiljøet foruden enkelte villaer af en række 
sommerhuse, der ligger helt ned til vandet og en 
golfbane bagved.

RONÆS BRO
Dæmning mellem Gamborg Fjord og Føns Vang 
opretholdes af et slusesystem, der udgør forbin-
delsen mellem Føns og Ronæs. Ved køredæmnin-
gen ligger en større landhandel og teglværksfa-
brik fra midten af 1800-tallet.

Der er naturlige muligheder for erhverv i 
miljøet, men med begrænset funktion på 
grund af bygningernes alder og tilstand. 

Cykelfabrikken Grand er et stort blandet 
kompleks med nyere og ældre industri-
bygninger samt nogle få mindre arbej-
derboliger. Komplekset fremstår slidt og 
i blandet tilstand. Fortællingen om cyke-
leventyret i Nørre Aaby er i dag mindre 
aflæselig.
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HINDSGAVL 
Hindsgavl Slot ligger ud til Fænø Sund  på den 
sydlige del af Hindsgavlhalvøen. Til kulturmiljøet 
hører desuden flere tjenesteboliger og fiskerhu-
se samt Adlerhusporten fra 1852, der oprindeligt 
gav adgang til slottets jorder. Hindsgavl har mod 
øst dyrepark og mod vest slotspark med mange 
gamle træer. 

Wedellsborg er det ældst kendte adels-
gods på Fyn og er i særklasse, såvel gods-
ets størrelse som dets betydning på egen. 
Den senmiddelalderlige hovedbygning er 
velbevaret og ligger placeret i et karak-
teristisk landskab bestående af skov- og 
vådområder, som er bundet sammen af 
alleer, gærder og park.

WEDELSBORG
Stort anlagt herregård med voldgrav og trefløjet 
avlsgårdsanlæg. Haven forbinder hovedgården til 
Adlerhuset via velholdte alleer, der løber igennem 
en planlagt lystskov. Flere funktionsbygninger 
ligger i området omkring herregården, herunder 
skovridderbolig, jagthytte, pavilloner med mere.

Grimmerhus rummer keramikmuseet 
CLAY og har med sine arkitektoniske og 
landskabelige værdier gode egenskaber 
inden for turisme og kulturfeltet. 

Kulturmiljøets høje kulturhistoriske vær-
di knytter sig til stedets tidligere funktion 
som enkesæde for Hindsgavl samt til de 
velbevarede bygningsværker. Den samle-
de oplevelse af bygningen og dens place-
ring i parken med udsigt over Lillebælt er 
et vigtigt karaktertræk.

GRIMMERHUS 
Grimmerhus er opført som enkesæde for Hinds-
gavl i midten af 1850’erne. Bygningen er udført 
i nygotisk stil i en landskabelig have ned til Lil-
lebælt med tilhørende staldgård. I dag rummer 
Grimmerhus keramikmuseum, og en tilbygning 
til museet er tilføjet i parken. 

Herregården med de landskabelige om-
givelser besidder gode egenskaber for 
udvikling af formidling, kulturelle arran-
gementer med mere i de idylliske kultur-
historiske omgivelser.

Broen er stadig i funktion, og de to jernba-
nespor fører togtrafikken mellem Fyn og 
Jylland. Kulturmiljøet har i kraft af sin syn-
lighed i landskabet og oplevelsesværdien 
i bridgewalking gode egenskaber inden 
for kultur og turisme, mens Søbadet for-
midler en tidlig fritidskultur. 

Kærsgård var tidligere fæstegård under 
Wedellsborg som hovedgård og fremstår 
som et velholdt og helstøbt herregårds-
anlæg. Gårdens nære relation til Brende-
rup samt de landskabelige træk omkring 
Storå og det tilstødende skovareal er vig-
tige formidlende elementer.

Broens høje kulturhistoriske værdi knyt-
ter sig til dens infrastrukturelle betydning 
som den første faste forbindelse mellem 
Fyn og Jylland. Brovejens markante for-
løb gennem byen samt de tilbageværen-
de elementer langs strækningen, såsom 
tankstationen og kolonihaverne, er vigtige 
for fortællingen.   

KÆRSGÅRD
Herregård i udkanten af landsbyen Brenderup, 
som indeholder en klassicistisk hovedbygning, 
et trefløjet avls- og driftsanlæg, arbejderboliger 
samt tydelige landskabelige træk i form af vel-
holdte alléer i lind og valnød.

GAMLE LILLEBÆLTSBRO OG BROVEJEN
Den gamle Lillebæltsbro blev indviet i 1935 og 
erstattede den tidligere færgeoverfart fra Konge-
broen. Ifm. med broen anlagdes Brovejen, langs 
hvilken man finder kolonihaver fra samme perio-
de og en gammel tankstation, som sammen med 
Søbadet vest for broen, udgør en del af kulturmil-
jøet.

Den klassicistiske hovedbygning og alle 
udlænger er blevet gennemgribende re-
noveret, og den store lade samt ko- og 
svinestalden er i dag omdannet til kur-
sus- og konferencecenter med værelser. 
Kulturmiljøet har dermed særligt gode 
egenskaber for kulturelle arrangementer 
og turisme.

Hindsgavl Slot udgør et helstøbt kultur-
miljø, hvor værdierne knytter sig til her-
regårdslandskabet, de velrestaurerede 
slotsbygninger samt tjenesteboligerne og 
fiskerhusene. Tilsammen udgør de beva-
rede elementer et stærkt og fortællende 
kulturmiljø.
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GAMBORG LANDSBY
Gamborg ligger placeret højt i det kuperede ter-
ræn, med udsigt mod Gamborg Fjord. Byen er en 
gammel vejforte by, med en højt placeret kirke og 
flere ældre gårde. I forbindelse med den gamle 
forte ligger kirken, byens gamle skole og mindre 
gårde. 

Fritidsmiljøet har gode egenskaber for 
turisme og kulturelle aktiviteter, som kan 
afholdes her. 1970’ernes og 80’ernes fe-
riekultur kan formidles direkte i kulturmil-
jøet. Stedet bør varetages gennem ram-
mebestemmelser, der sikrer feriebyens 
kvaliteter.

Kulturmiljøets bærende værdier knytter 
sig primært til stedets arkitektur, som til-
passer sig landskabet på fornem vis. Fe-
riebyen udgør i sammenhæng med land-
skabet et interessant fritidsmiljø af nyere 
dato.

FÆNØ-SUND FERIEBY OG KURSUSCENTER
Ferieby og Kursuscenter fra begyndelsen af 
1980’erne, tegnet af Hans Munk Hansen på den 
sydlige del af Hindsgavlhalvøen. De små vinkel-
huse i gul tegl ligger forskudt i landskabet, hvor 
de forgrener sig efter terrænforholdene. Til ferie-
husene hører et feriecenter, som ligger ved an-
komsten til feriebyen.

Kulturmiljøet har bevaret en stor del af 
stjerneudstykningen samt eng-, mose-, og 
skovarealer, hvilke bør ivaretages.

Landbyen er tidligere fæstegods under 
Wedellsborg og som resultat af den sene 
overgang til selveje stagnerer bebyggel-
sen i 1800-tallet. Landsbystrukturen er 
derfor velbevaret og specielt stjerneud-
skiftningen fra 1784 er karakteristisk for 
landsbyen.

EMTEKJÆR
Adelby med ureglmæssigt placeret gårde på beg-
ge sider af et slynget vejforløb, der buer sig om-
kring et engdrag. Stjerneudskiftningen er i en stor 
del af bymarken velbevaret og ses i form af leven-
dehegn i det omkringliggende landskab.

Weddelsborg Banker er fredet og  inde-
holder, foruden gårdene, flere gravhøje 
samt Danmarks største samlede areal 
med højryggede agre. 

Området er en del af et større sammen-
hængende landskab med tydelige kul-
turhistoriske spor i form af den spredte 
gårdbebyggelse og den velholdte landsby 
Hygind, som overordnet set har en velbe-
varet og gennemgående bebyggelses- og 
vejstruktur.

HYGIND OG OMKRINGLIGGENDE GÅRDLANDSKAB
Spredt gårdbebyggelse i det åbne landskab op til 
Ørslev- og Tellerup Bjerge samt landsbyen Hygind 
i lavbundsområdet ud til Flægen. Området blev 
i slutningen af 1700-tallet drænet, hvilket mulig-
gjorde dyrkning på mere plane markerarealer, 
som blev fordelt mellem gårdene. 

Landsbyens grønne præg og placeringen 
i det kuperede landskab, med udsigt mod 
Gamborg Fjord, er stærkeste egenska-
ber. Dog fremstår landsbyen uden særlig 
kulturhistorisk værdi, og den svækkede 
struktur påvirker byens generelle egen-
skaber.

Landsbyens struktur fremstår mindre syn-
lig og den delvis tilbyggede forte, er med 
til at trække integritetsværdien ned. Kul-
turmiljøet svækkes yderligere af de nyop-
førte huse og de få tilbageværende gårde.  
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NKT - NORDISK KABEL OG TRÅD
Kulturmiljø nr. 29

GL. HAVN
Kulturmiljø nr. 32

GL. LILLEBÆLTSBRO
Kulturmiljø nr. 39

FØNS
Kulturmiljø nr. 12

NØRRE AABY
Kulturmiljø nr. 4

MIDDELFART KOMMUNE 

UDVALGTE
KULTURMILJØER

5 UDVALGTE KULTURMILJØER  

DE 5 UDVALGTE KULTURMILJØER ER ET EKSEMPEL PÅ, HVORDAN 
KOMMUNEN KAN ARBEJDE MED SCREENINGENS RESULTATER I EN 
VIDERE PLANLÆGNINGSPROCES. UDVÆLGELSEN ER BASERET PÅ 
DE FORMÅL OG KRITERIER, DER BLEV DEFINERET I SCREENINGENS 
OPSTARTSFASE. 



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
Nørre Aaby er en gammel adelby med spredte gårde og landhu-
se beliggende omkring kirken. I dag er byen karakteriseret ved 
sin udvikling vest for kirken som en driftig stationsby, der tog 
fart ved anlæggelsen af Dronning Louises Jernbane (1865). Nør-
re Aaby var en knudestation mellem de fynske købstæder, og i 
byen voksede handel, industri- og håndværksvirksomheder om-
kring stationen og mange nye boliger. I 1970 bliver byen kom-
munesæde i Nørre Aaby Kommune.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Stationsbyens struktur og bygninger er velbevarede og fortæller 
på fornem vis om tidstypiske træk for Nørre Aaby og stations-
byer generelt. Byen har udviklet sig på begge sider af jernbanen 
og forbindes af vej og passage under banen. Stationsbypræget 
er tydeligst langs Østergade, Søndergade og Jernbanevej. Byen 
har bevaret mange af sine karakteristiske bygninger med han-
del, industri, kro, lægehus, rådhus (1969), hotel, biograf (1948) 
og ikke mindst stationen med pakhus- og toiletbygning (1909), 
der er fredet.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier knytter sig til stationsbyens struktur, gade-
huse og bygninger, der særligt opleves i Søndergade, Østerga-
de og langs jernbanen.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Nørre Aaby er et fornemt eksempel på en dansk stationsby, hvor 
de historiske bygninger og byens struktur omkring stationsom-
rådet udgør byens vigtigste kvaliteter. Nørre Aaby har stadig 
handel, skoler og et aktivt foreningsliv, der bl.a. driver byens lille 
biograf, og samlet giver byen gode egenskaber for bosætning.

BEMÆRKNINGER 
Nørre Aabys værdier er knyttet til kernen af stationsbyen, og kul-
turmiljøet er sårbart overfor ændringer eller nedrivning, der æn-
drer stationsbyens karakteristiske præg med gadeforløb, bygge-
stil og bygninger. Stationen står tom og trænger til restaurering.

Kommune:
Omfang:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 
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Kulturmiljø nr. 4
Bymiljø - Stationsby
Nej
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Den fredede station fra 1909 tegnet af arkitekt Heinrich Wenck

Kulturmiljøets fortælling omfatter kernen af den velbevarede stationsby med jernbanen, 
Søndergade og Østergade
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Byens lille biograf fra 1948 drives stadig som biograf af en lokal forening

Søndergade set fra banebroen Østergade har i dag en blanding af beboelse og butikker. Det gamle rådhus er nu bibliotek

NØRRE AABY
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BESKRIVELSE
Føns er en adelby beliggende mellem vandene Føns Vang og 
Føns Vig omgivet af strandenge og åbne markarealer. Bebyggel-
sen består primært af enkelte uudflyttet gårde og tætliggende 
huse langs vejforløbet Fønsvej samt mindre, stråtækte gårdklyn-
ger langs Ovnhusvej, Jydekrogen og Rebslagervej. Fønsstrand-
vej følger kysten ved FønsVig, hvorfra landsbyen har forbindelse 
til vandet.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Føns udmærker sig ved den velholdte landsbystruktur med 
tætliggende gårde og huse, der ligger i det skrånende terræn 
mod Føns Vig. De stråtægte gårdklynger i bindingsværk samt 
den tætte gadestruktur langs Fønsvej og Fønsstrandvej udgør 
det primære landsbymiljø, hvor de kulturhistoriske kvaliteter på 
fin vis understøtter oplevelsen af byen og forbindelsen til det 
omkringliggende landskab.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende elemeneter knytter sig til landsby-
strukturen omkring den højtliggende kirke mod øst og frem til 
Fønsstrandvej. Landbyens både fysiske og visuelle forbindelse 
til Føns Vang og Føns Vig er desuden et vigtigt karaktertræk for 
kulturmiljøet.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Føns ligger centralt i forhold til flere af områdets kulturhistoriske 
fortællinger, herunder herregårdslandskabet ved Fønsskov samt 
det genetableret naturområde Føns Vang ved Ronæs Bro. Disse 
miljøer kan med fordel tænkes som en helhed da de samlede 
fortællinger er med til at styke de enkelte kulturmiljøers historisk 
kvaliteter.

BEMÆRKNINGER 
Føns udvikles i dag med nyere bebyggelse ved Føns Strand. For 
at varetage landsbyens kulturhistoriske interesser på bedst vis 
anbefales det derfor, at den gældende lokalplan udvides samt at 
der tages højde for landsbyens sammenspil med de omkringlig-
gende naturområder i en videre udviklingsproces. 

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

Adgangsforhold: 

Middelfart Kommune
Kulturmiljø nr. 12
Bymiljø - Landsby
Ja
Særligt kulturhistoriske 
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Bindingsværksgårde langs Ovnhusvej

Kulturmiljøet omfatter landsbyens tætte gadeforløb samt inddrager byens relation til Føns 
Strand i afgrænsningen.
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Gadeforløb langs Føns Strandvej

Nyere sommerhusbebyggelse ved Føns Strand Udsigt fra kirken mod Føns Vang
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BESKRIVELSE
NKT åbnede i 1899, som en del af Nordiske Kabel- og Traadfa-
briker af H. P. Prior, området er stadig aktivt. Kulturmiljøet sky-
der sig ud i vandet øst for Middelfart bymidte og det industrielle 
udtryk er visuelt kontrasterende til de omkringliggende bebyg-
gelser. Kulturmiljøet består af et fabriksanlæg som løbende er 
blevet udbygget fra 1899 til 1999, bestående af: produktionsbyg-
ninger (gløderi og svejsehal), skruefabrik, råvarelager, funktio-
nærbygninger, pumpestation og kajpladsen mod nord. NKT har 
haft en særlig betydning for Middelfarts udvikling og kulturmil-
jøet repræsenterer i sin helhed en del af Middelfarts industrielle 
historie. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Kulturmiljøet repræsenterer både historisk og i bybilledet en 
unik del af Middelfarts udviklingshistorie. Området har en tyde-
lig aflæselig fortælling og det opleves meget sammenhængen-
de når man bevæger sig rundt i miljøet. Netop i sammenspillet 
mellem de røde murstensbygninger fra forskellige tider opleves 
fortællingen, og værdien ligger således i det samlede anlæg 
med administrationsbygningerne, produktionsbygningerne, fa-
brikshallerne og varelagrene. 

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende bevaringsværdier i kulturmiljøet knytter sig til de 
særpræg som de forskellige bygninger bærer. Dette i henhold 
til detaljerne på administrationsbygningerne, men også de 
funktionsmæssige særhedstræk på industribygningernes ud-
formning. Dette ikke foruden bygningernes indbyrdes sammen-
spil, og rummene imellem bygningerne, som udgør kulturmil-
jøets stærkeste kvalitet.
KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Kulturmiljøet har høje egenskaber indenfor kultur og kultur-
formidling som knytter sig til de enkelte bygninger og deres 
funktioner, men også til det samlede miljøs rolle i Middelfarts 
historie. Derudover har kulturmiljøet særlige egenskaber inden-
for erhverv som, i det aktive kulturmiljø er udfoldet, men som i 
fremtiden også kan udfoldes med mindre erhvervsenheder.
BEMÆRKNINGER 
I fremtiden kan man forstille sig at industrien i kulturmiljøet vil 
rykke ud. Hertil vil det være væsentligt at sikre områdets fortæl-
lerkraft som samlet miljø, og stille skarpt på hvor fortællingen i 
særdeleshed er tydelig på bygningsniveau og på de rum som 
findes mellem bygningerne.

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

Adgangsforhold: 

Middelfart Kommune
Kulturmiljø nr. 29
Industrimiljø - Fabriksanlæg
Ja
I kommuneplan fra 2017: 4.2.1a 
Bevaringsværdige kulturmiljøet - 
Middelfart
Ingen offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk
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Kultur

NKT’s turbinehal på det nordøstlige hjørne af industrigrunden.

Diagram over afgrænsningen. Kulturmiljøet ligger ud til Lillebælt på en kunstig halvø 
afgrænset af Gl. Banegårdsvej.
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Den velholdte administrationsbygning markerer ankomsten.

De forskellige industribygninger ligger tæt. NKT’s direktørbolig Heslund var bolig indtil 1970. 
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BESKRIVELSE
Gl. Havn, som kan dateres tilbage til 1837, udgør et aktivt kultur-
miljø indeholdende autentisk erhverv og maritime fritidsorgani-
sationer. Området er i sit udtryk visuelt afgrænset i en kile mel-
lem vandet og skråningen med hængehavnerne op mod byen. 
En enkelt sti løber gennem miljøet og langs denne ligger små 
træskure som bryder kontakten til kajen. Mellem skurerne findes 
arbejdspladser til træbåde, fiskegarn og opbevaring, hvilket un-
derstreget miljøets fortælling. Kulturmiljøet er sammenhængen-
de og tydeligt aflæselig. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Kulturmiljøet repræsenterer både et autentiske miljø med træ-
huse, havnemole og havneaktiviteter, men også en rekreativ 
lomme som er afkoblet fra byen og indrammet af den grønne 
skråning og vandet. Fortællerkraften i kulturmiljøet er stærkt til-
stede når man bevæger sig rundt i miljøet.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer ved Gl. Havn udgør både de små 
skure og molen, men i lige så høj grad miljøet som er tilstede 
imellem bygningerne, herunder bådbyggeriet. De bærende ele-
menter er således forbundet både til de fysiske rammer, og til 
det som aktiviteterne kaster af sig, eksempelvis træbådene som 
repareres på land og fiskegarnet som som hænger til tørre. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Kulturmiljøet har særlige potentialer indenfor turisme, som alle-
rede er tilstede, men som kunne øges. Dette skyldes kulturmil-
jøets fortællende værdi, og muligheden for at færdes igennem 
miljøet direkte fra Middelfart bymidte. Derudover har kulturmil-
jøet høje egenskaber indenfor kulturformidling, dette både i rela-
tion til kulturmiljøets udformning og dele af erhvervet, herunder 
Lillebælt Værftet. 

BEMÆRKNINGER 
Kulturmiljøets særpræg bør der i udviklingssammenhænge vær-
nes om, og det anbefales at miljøets stemning bevares gennem 
et kritisk blik på de stærke fortællende træk som understøtter 
den maritime og autentiske stemning. I et lokalplanstillæg kunne 
det maritime miljø sikres gennem fortsat havnerelaterede aktivi-
teter, og ved specificerede bestemmelser kunne en bevarelse af 
de eksisterende træskure, stiforløb og kajareal ligeledes sikres.
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Middelfart Kommune
Kulturmiljø nr. 32
Kystmiljø- Havn
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I kommuneplan fra 2017: 4.2.1a 
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Kulturmiljøets træbebyggelser set oppe fra skrænten.  

Diagram over afgrænsningen som omslutter vandet, skurerne og de hængende haver.  
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Fiskegarn til tørre på havnen i kulturmiljøets vestlige ende.

Aktiviteterne på havnen understøtter den maritime stemning. Kulturmiljøet er en smal kile mellem molen og hængehaverne.

GL. HAVN
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BESKRIVELSE
Efter genforeningen i 1920 voksede trafikken over Fyn til Søn-
derjylland markant, og en broforbindelse blev planlagt. Den før-
ste Lillebæltsbro blev indviet i 1935 og erstattede den tidligere 
færgeoverfart ved Kongebroen. Byggeriet af broen varede syv 
år, og ifm. brobygningen blev Brovejen etableret som en om-
fartsvej til Middelfart. Med til kulturmiljøet hører tankstationen 
ved Brovejen og kolonihaverne langs banelegemet syd for Lille-
bælt samt den gamle badeanstalt Søbadet. Søbadet blev opført 
umiddelbart vest for Lillebæltsbroen, hvor der under opførelsen 
var byggeplads, og badeanstalten er bygget af genbrugsmateri-
aler fra brobyggeriet.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Den gamle Lillebæltsbro har en høj kulturhistorisk værdi på na-
tionalt plan, der knytter sig til dens infrastrukturelle betydning 
som den første bro, der forbandt Fyn og Jylland. Anlæggelsen 
af broen betød en væsentlig stigning i Middelfarts indbyggertal, 
og broen udgør sammen med Brovejen et vigtigt vidnesbyrd om 
privatbilismens indtog i perioden.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende elementer er foruden selve broen 
knyttet til Brovejens forløb med tankstationen. Desuden udgør 
rækken af kolonihaver langs vejen og Søbadet vest for broen 
vigtige elementer for fortællingen.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Kulturmiljøet har i kraft af sin synlighed i landskabet og oplevel-
sesværdien i bridgewalking gode muligheder for kulturelle akti-
viteter og formidling. Søbadet bliver i dag brugt som spejder- og 
roklub og har pga. sin placering ved vandet og skoven egenska-
ber som udflugtsmål samt formidling af den tidlige fritidskultur.

BEMÆRKNINGER 
Det anbefales at den Gamle Lillebæltsbro og Brovejen med tank-
station og kolonihaver udpeges som ét samlet kulturmiljø, da 
de har en tydelig oplevelsesmæssig og kulturhistorisk sammen-
hæng.
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Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Middelfart Kommune
Kulturmiljø nr. 39
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Nej
-
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Kulturmiljøets afgrænsning omfatter foruden selve Den Gamle Lillebæltsbro også Brovejen 
med tankstation og kolonihaver samt Søbadet vest for broen.

Otatiam, simpore hendis maximin prorum rem nossinc iatius, eum rae pe nis qui
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Broen er stadig i funktion, og de to jernbanespor fører togtrafikken mellem Fyn og Jylland. Oprindeligt var broen planlagt uden kørebane, men den stigende bilisme omkring år 1930 
forudsatte en kombineret vej- og jernbanebro.

Kolonihaverne langs Brovejen er anlagt som nyttehaver til de ansatte hos DSB på det 
overskydende areal mellem jernbanen og den nye omfartsvej.

Badeanstalten Søbadet er opført af genbrugsmaterialer fra Den Gamle Lillebæltsbro, hvor 
der under opførelsen af broen var byggeplads.
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