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BESKRIVELSE
Siden den tidlige middelalder er der foregået sæsonfiskeri fra 
kysten ved Kerteminde, hvilket skyldes de gode og rolige na-
turforhold i fjorden. Kerteminde by fungerede derfor i perioden 
mellem 1400-tallet og 1600-tallet som havneby for Odense, med 
egne købstadsprivilegier i 1413. Fiskeriet har spillet en væsent-
lig rolle for den generelle udvikling af byen, som for alvor op-
levede en økonomisk vækst med fiskeindustrien fra midten af 
1800-tallet. Denne udvikling afspejles specielt i bebyggelsen ved 
Lillestranden, hvor små fiskerboliger ligger tæt i lange, smalle 
parceller ud til kysten.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Området langs Lillestranden afspejler på fin vis fiskeriets betyd-
ning for byens udvikling samt de fattige kår fiskerne har levet 
under. Området udgør derfor i sammenhæng med middelalder-
byen en stærk fortællende helhed, der særligt opleves i miljøet 
langs Fiskergade. 

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier for kulturmiljøet knytter sig til de små fi-
skerhuse, som er opført i få fag på lange, smalle parceller med 
baghuse ud til kysten. Disse har tidligere fungeret som opmaga-
sinering til fiskeredskaber. De små fiskerhuse er desuden opført 
tæt op til købstaden og skaber en stærk, sammenhængende hel-
hed med middelalderbyens bebyggelse ved Fiskergade.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Området besidder stærke bosætningsegenskaber med sin at-
traktive, centrale beliggenhed og nærhed til vandet. Her foregår 
endvidere lystfiskeri fra flere af parcellerne, hvilket understøtter 
den autentiske oplevelse af området.

BEMÆRKNINGER 
Området bør sikres mod omdannelser og det anbefales derfor 
at skærpe nuværende lokalplan, så området sikres mod sam-
menlægning af parceller samt nedrivning eller omdannelse af 
baghusene og boligerne langs Fiskergade.

Kommune:
Omfang:
Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Kerteminde Kommune
Kulturmiljø nr. 9
Bymiljø - Boligkvarter
Kystmiljø - Fiskerleje
Ja
Kystkulturmiljø
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Langs Fiskergade opleves de smalle boliger med varierende facadefarver og detaljerede 
udsmykning i flere af dørene.

Afgrænsningen omfatter boligområdet mellem Fiskergade og Kerteminde Fjord samt 
boligerne langs Tværgade og bådophalingsområdet langs kysten mod vest.

Tværgade3
Lillestranden2
Fiskergade1

Afgrænsning

1
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De lange, smalle parceller skaber et tæt og hyggeligt miljø med en blanding af haver, baghuse, bådoplag og fiskeudstyr.

De smalle parceller løber hele vejen ned til vandet, hvor små anløbskajer og redskabsskure 
vidner om fiskeriets betydning for området.

Mellem Fiskergade og Lillestranden løber flere små stræder, der forbinder kysten med 
bykernen.
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BESKRIVELSE
Viby er en vejklyngeby nord for Hverringe Gods, der indgår som 
en del af det velholdte herregårdsmiljø og forbindes direkte til 
godset via Maimosevej. Landsbyen består af flere ældre fæste-
gårde og landarbejderboliger, som alle er placeret tæt langs det 
slyngede bygadeforløb, Viby Byvej. Kirken er placeret i byens 
nordlige udkant. I tilknytning hertil rummer Viby flere, fine kul-
turhistoriske elementer såsom hospital (1780), skole (1829), møl-
le (1852), brugsforening (1901) og forsamlingshus (1905). 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Viby udgør et unikt kulturmiljø af høj kulturhistorisk værdi, der 
knytter sig til den yderst velbevarede landsbystruktur, hvor en 
gennemgående bindingsværksbebyggelse med gamle haver og 
stengærder, på fin vis binder landsbyen sammen. Landsbyen, 
i sammenhæng med det omkringliggende landskab, udgør et 
stærkt eksempel på en landsbydannelse fra landsbyfællesska-
bets tid i 1700-tallet.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende værdier knytter sig tilden samlede hel-
hed i landsbyen med de bevarede gadeforløb omkranset af sten-
diger samt de mange, yderst velbevarede bygningselementer. 
Det omkringliggende herregårdslandskab og forbindelsen til 
Hverringe Gods er ligeledes bærende for kulturmiljøet. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Viby udgør i sammenhæng med nabolandsbyen Måle og herre-
gården Hverringe Gods et stærkt og sammenhængende kultur-
miljø af national værdi. Kulturmiljøets egenskaber knytter sig i 
høj grad til områdets kulturelle og turismerelaterede værdier i 
forbindelse med herregårdslandskabet samt til bosætning. 

BEMÆRKNINGER 
Det foreslås at nuværende lokalplan ændres, så den omfatter 
hele Viby Ejerlaug for at sikre sammenhængen med landskabet. 
Ligeledes foreslås det, at lokalplanen strammes så muligheder 
for omdannelse af eksisterende samt nybyggeri fjernes. 

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

Adgangsforhold: 

Kerteminde Kommune
Kulturmiljø nr. 16
Bymiljø - Landsby
Ja
Særligt bevaringsværdige 
landsbyer
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

De tætliggende gårde langs Viby Byvejs smalle, slyngede vejforløb med stengærder binder 
miljøet sammen.

Afgrænsningen omfatter landsbyen med mølle, dele af det omkringliggende landskab 
samt skolen, forskolen og forsamlingshuset øst for Viby.

Maimosevej3
Viby Mølle2
Tidligere hospital1

Afgrænsning
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Gårdene i Viby ligger tæt, enkelte steder adskilt af gamle haver.

Det gamle hospital er opført af hovedgården Broløkke i slutningen af 1700-tallet og funge-
rede som asyl for gamle, syge og fattige, der havde tjent godset.

Viby Mølle ligger på et højdedrag syd for landsbyen og understøtter på fin vis oplevelsen 
af den intime landsby.

VIBY
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BESKRIVELSE
Marslev kan dateres tilbage til 1329 og har bestået af en samling 
gårde, centreret omkring kirken. I 1797 blev landsbyen udskiftet 
i en stjerneudstykning og de oprindelige, levende hegn opleves 
fortsat delvist. Foran kirken og den gamle skole findes bystæv-
net fra 1843, der løbende er tilhugget med by-mændenes navne-
træk, i henholdsvis 1893, 1943 og 1993. I 1893 plantedes et smukt 
lindetræ i midten, som markerer pladsen, der fortsat udgør et 
midt- og samlingspunkt i byen. Marslev rummer i dag kirke, sog-
negård i den gamle forskole (opret. i 1926), enkelte gårde, land-
huse og tidligere landsbyskole (1925), i dag produktionsskole.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Et velbevaret, slynget vejforløb, understøttet af tætliggende be-
byggelse sikrer et autentisk landsbymiljø i kontrast til de åbne 
markstrukturer, der omkranser byen på fin vis. Udskiftningsfigu-
ren er yderst intakt, dog brudt af et nyere boligområde mod syd-
øst. Byen er udbygget med nyere arkitektur, der ikke er hensigts-
mæssig. Dog rummer Marslev flere kulturhistoriske elementer 
af flot arkitektonisk kvalitet.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer knytter sig til den intakte udskiftnings-
figur og det slyngede vejforløb samt de oprindelige gårde, de 
gamle skoler, kirken og bystævnet.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Marslev er en attraktiv tilflytterby og udpeget som udviklingsby, 
blandt andet grundet byens nærhed til Odense. Det autentiske 
landsbymiljø understøtter landsbyens egenskaber inden for bo-
sætning.

BEMÆRKNINGER 
Det oprindelige landsbymiljø, vejstruktur og udskiftningsfiguren 
i det åbne landskab er sårbare over for en intensiv udvikling af 
nye boligområder. Det anbefales, at der for området udarbejdes 
en lokalplan, der både tilgodeser det oprindelige miljø, marks-
trukturen og ny udvikling af boliger. 

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

Kerteminde Kommune
Kulturmiljø nr. 24
Bymiljø - Landsby 
Nej
-
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Marslev kirke, der er under restaurering, og sognegården i den gamle skole.

Afgrænsningen rummer Marslev Kirkeby med stjerneudskiftning og levende hegn.

Den gamle skole3
Produktionsskolen2
Kirken1

Afgrænsning

1

2

3
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Bystævnet i Marslev fra 1843 med granitkvadre, der løbende er tilhugget med by-mændenes navnetræk og den gamle skole i baggrunden.

Tidligere landbrugsejendom, der i 1983 blev overtaget af refugiet “Brødrenesminde” og 
senere anvendt af Dansk Flygtningehjælp til indkvartering.

Den oprindelige Marslev Skole opført i 1925. Den indeholder i dag en produktionsskole.

MARSLEV
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BESKRIVELSE
Odense Staalskibsværft blev stiftet af A.P. Møller i 1917 ved 
Odense Kanal. Kanalen blev dog uhensigtsmæssig i forhold til 
de stadig større skibe, hvorfor industrien i 1959 flyttede til Lindø 
ved landsbyen Munkebo. Med det nye værfts anlæggelse udvik-
lede området sig med en omfattende industri og med en af Dan-
marks mest markante nye byer fra efterkrigstiden. Arbejderbyen 
omfatter 830 boliger til værftets medarbejdere og er struktureret 
omkring et moderne butikscenter efter tidens amerikanske for-
billeder. Dispositionsplanen er tegnet af Peter Bredsdorff i 1961.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Skibsværftet er et vigtigt industriminde, der viser Danmarks cen-
trale rolle som en af verdens største søfartsnationer. Det stort 
anlagte projekt, der omfatter både industri, boliger og butikscen-
ter, er i den forbindelse et unikt stykke kulturarv, som formidler 
efterkrigstidens industri og dennes påvirkning på de omkringlig-
gende byer og landskaber.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier for kulturmiljøet knytter sig til de ensartede 
boliger og butikscenter samt skibsværftet med portalkranen og 
de øvrige strukturer langs kysten. Elementerne fungerer både 
som enkeltstående områder samt som en større sammenhæn-
gende fortælling.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Værftet lukkede i 2012 og fungerer i dag som aktiv industripark. 
Arbejderbyen lever ikke op til nutidige idealer for bosætning, 
hvorfor boligområdet i Lindø ikke længere er attraktivt. Det for-
ventes dog, at en omdannelse med respekt for helheden kan 
understøtte området som et attraktivt bosætningsområde med 
gode muligheder for erhvervs- og industriudvikling.

BEMÆRKNINGER 
Det anbefales at sikre arbejderbyen og igangsætte en samlet 
plan for det overordnede område med afsæt i de nuværende 
kulturhistoriske værdier.

Kommune:
Omfang:
Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Kerteminde Kommune
Kulturmiljø nr. 37
Industrimiljø - Skibsværft
Bymiljø - Boligkvarter
Nej
-
Delvist offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Den store kran med teksten Odense / Lindø er værftets vartegn og kan ses i store dele af 
kommunen.

Afgrænsningen omfatter arealet omkring skibsværftet, arbejderboligerne og centret samt 
forbindelsen mellem de tre områder.

Portalkranen4

Arbejderboligerne3
Butikscenteret 2
Lindø port of Odense1

Afgrænsning

1

2

3

4
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Ved Boels Bro opleves værftets enorme størrelse og dens påvirkning på landskabet.

Arbejderboligerne er identiske og enten opført i røde eller gule tegl. I forbindelse med opførelse af arbejderboligerne blev der opført et butikscenter til arbej-
derne.
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BESKRIVELSE
Hverringe Gods er beliggende på den sydlige del af halvøen Hinds- 
holm i et kuperet landskab med kystlinje mod Storebælt. Den 
nuværende hovedbygning, placeret på en borgbanke og omslut-
tet af en voldgrav, er opført i 1790 i nyklassicistisk stil med to 
mindre sidefløje og en frontgavl. Sydvest for hovedbygningen 
ligger et større avlsgårdsanlæg med inspektørbolig og foderme-
sterbolig, opført i slutningen af 1800-tallet, samt en ældre smed-
je. Langs kysten og skovene, Mølleskov og Haveskov, findes 
skovfogedboliger og fæstegårde samt hovedgården Broløkke og 
det tidligere hollænderi Bøgebjerg. Hele området sammenfattes 
af velholdte alléer, stendiger og værnetræer, der knytter herre-
gården til det omkringliggende landskab. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Hverringe Gods fremstår som et helstøbt og velbevaret herre-
gårdslandskab, hvor hovedbygningen og avlsgården udgør 
centrale elementer. De mange små arbejderboliger, alle opført i 
bindingsværk med rødmalet tømmer, stendigerne samt de vel-
holdte alléer er desuden alle elementer, der er med til at styrke 
forståelsen af det samlede kulturmiljø.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende værdier knytter sig til godsets hoved-
bygning med voldgrav, avlsgården, arbejderboligerne, hoved-
gården Broløkke og hollænderiet Bøgebjerg samt de velbevare-
de alléer og stendiger i herregårdslandskabet.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Hverringe Gods udgør i sammenhæng med landskabet et stærkt, 
sammenhængende kulturmiljø af national værdi, som bør vare-
tages. Området indeholder i den forbindelse et potentiale for en 
udvikling af kulturelle og turismerelaterede initiativer.

BEMÆRKNINGER 
Det anbefales at styrke sammenhængene mellem kulturmiljøets 
elementer såvel som sammenhængen til fæstebyerne Viby og 
Måle for at understøtte fortællingen.

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

Adgangsforhold: 

Kerteminde Kommune
Kulturmiljø nr. 42
Magt og Tro - Herregård
Ja
Særligt bevaringsværdigt 
hovedgårdsejerlav
Delvist offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Hovedbygning til Hverringe Gods med omkringliggende voldgrav.

Afgrænsningen omfatter herregården med arbejderboliger samt herregårdslandskabet 
med de to fæstebyer Viby og Måle og hovedgårdene Broløkke og Børgebjerg.
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Bøgebjerg5

Måle4
Viby3
Broløkke2
Hverring Gods1

Afgrænsning
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5
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Hverringe Gods og avlsgården ligger smukt placeret med udsigt til det åbne landskab.

Avlsgårdsanlægget sydvest for hovedbygningen ligger på begge sider af Hverringevej. En af de små arbejderboliger i landskabet øst for herregården.
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