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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 haft betydning for mange møller langs åen, dog er de 
fleste 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 blev Lillemølle genopbygget som vi ser den 
i dag og indtil 1901 var den fæste under Holckenhavn. Anlæg-
get består af et møllehus, der er sammenbygget med stuehus, 
avlsbygninger og en mølledam samt 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 er velbevarede eksempler på vandmøllens historie 
og er i yderst god stand. Særligt Lillemølle står som et unikt, vel-
bevaret eksempel på en typisk vandmølle fra 1800-tallet. Møller-
ne er stadig fungerende, hvilket styrker 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.
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Omfang:
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Nyborg Kommune
Kulturmiljø nr. 1
Industrimiljø - Møller
Ja / Nej
-
Offentlig adgang
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Møllegården 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
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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, uudflyttede 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 blev 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-
rede læhegn fra den tidligere stjerneudstykning. Disse landska-
belige karaktertræk udgør en essentiel del af områdets værdier. 
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.
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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. 
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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. Bebyggelsen består af tre- og firelængede 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 sine to gadekær, velbevarede gårde og le-
vende hegn et autentisk udtryk og en høj grad af integritet. Sær-
ligt den fælles grønning med gadekæret, der omkranses af By-
vej, er stemningsfyldt pga. de omkringliggende gårde og alléer. 
De tilbagetrukne gårde og de stråtækte huse langs Skalkendrup-
vej samt enkelte huse vest for Kertemindevej har høj arkitekto-
nisk værdi. En del af bebyggelsen langs Skalkendrupvej er dog 
udskiftet med nyere boliger, som svækker det samlede billede.

BÆRENDE ELEMENTER
Skalkendrups bærende elementer udgøres af de bevarede går-
de, de ældste huse langs Skalkendrupvej, de to gadekær samt 
alléerne og de levende hegn, der tegner stjerneudskiftningen i 
landskabet.

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

BEMÆRKNINGER 
Landsbyens bærende bevaringsværdier - f.eks. de tre- og fire-
længede gårde og det omkringliggende landskab med levende 
hegn - bør sikres gennem en samlet bevaringsstrategi, der sam-
tidig kan forhindre utilpasset nybyggeri i landsbykernen. Det an-
befales, at udarbejde en lokalplan med bevarende bestemmel-
ser for Skalkendrup.
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Kulturmiljø nr. 18
Bymiljø - Landsby
Nej
-
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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.
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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.
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BESKRIVELSE
Glorups nuværende hovedbygning er bygget på soklen af en 
tidligere 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 
eksempler på en engelsk barokhave med slyngede stier, kilde-
væld, templer og store træer. De nærliggende arbejder- og for-
valterboliger samt avlsgård blev opført i 1870’erne i engelsk stil. 
Til miljøet hører også herregården Rygård, opført i 1500-tallet 
som et firelænget borganlæg. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Glorup fremstår som et af landets bedst bevarede godser i barok 
stil. Af særlig høj værdi for området er det store parkanlæg, som 
fortsat fremstår som et af landets fornemmeste og bedst bevare-
de haveanlæg. Avlsgården samt arbejder- og forvalterboligerne 
er tilpasset parkanlæggets engelsk-inspirerede stilart og under-
støtter den samlede oplevelse. Det velbevarede gårdanlæg Ry-
gård 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 
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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 Rygaard.
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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.
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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. 
Nord- og østfløjen er den ældste del fra 1585, mens resten af 
godset blev opført ca. år 1593. Godset har gennemgået forskel-
lige ombygninger og nedrivninger, men i 1904 blev størstedelen 
af det oprindelige anlæg genetableret og restaureret. Anlægget 
er omgivet af en voldgrav og et større parkanlæg. Til miljøet hø-
rer en 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 fortællingen 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.
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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.
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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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