Nordfyns Kommune

Kulturarvsperler

Oversigt over Nordfyns Kommunes kulturperler og særlige
kulturelle initiativer - udpeget på borgermødet i maj 2016

Naturområder/kulturlandskaber
Bogø
Potentiale for mere formidling
om kulturminder fra inddæmningsperioden med start i 1818. Kunne
udvikles sammen med lystbådehavnen i Klintebjerg

Fuglereservatet i Nr. Nærå

Klintebjerg
Havn, landsby og natur kunne få
fokus via koncerter, events, teaterforestillinger og lignende i området.
Kunne styrkes via cykelturisme fra
Odense

Fjordvang Frugtplantage
En samling af 50 pæresorter og
100 æblesorter, der afspejler
erhvervsfrugtavlernes foretrukne
sorter fra 1850-2000

Vigelsø og Lammesø
Skønne naturområder. Der kunne
opsættes infotavler til turister og
bilister om inddæmninger og naturområder f.eks. mellem Klintebjerg
og Enebærodde
Flyvesand, Æbelø og Enebærodde
Skøn natur der kan gøres mere
tilgængeligt og brandes bedre
Æbelø
Unik natur og historie, der kunne
gøres mere tilgængelig med en
"Sandorm" som i Skagen

Danmarks største inddæmning
ved Agernæs
Forbundet til herregården
Egebjerggård

Fjordmarken
Forslag: Åbning af Fjordmarksmuseum
i 2018 - 200 år efter inddæmningen
af området med udstilling om, hvordan naturen indretter sig inden for
menneskets rammer.

Kulturhistoriske områder
Tværskov
Bevaringsværdige landsby med
toppede brosten og bindingsværkshuse. ”Den rigtige fynske landsby”
Egensedybet – Otterup Lystbådehavn
Bygget af en flok entusiaster for ca.
40 år siden.
Krydset mellem Bogøvej og
Trøjborggyden
Mindestøtter ved borde-bænkesæt
og informationstavle - skal blot vedligeholdes
Otterup bymidte/stationsby
Markering af bygningernes historie
med små skilte

Præsteskoven
Mindelund over alle tidligere
præster ved Østrup kirke
Harritslevgård + landsbyerne
Harritslev og Tofte
Hofmansgaves park
Forslag: Formidling af H.C Andersen
eventyret ”Vanddråben” gennem
historieoplæsning eller et musikalsk
arrangement

Kulturhistoriske bygninger/genstande
Hverdagskultur
Slusemølle
afvandingsmølle ved Korup
Uggerslev Mølle
Vindmølle fra 1900, der kunne formidles via oprettelser af møllelaug
Bogø Mølle
En afvandingsmølle, der afvandede
Fjordmarken.
Nedermølle og Overmølle
Forfaldet bygningsanlæg, vandmøller og mølledamme. Kunne renoveres og laves til ferielejligheder
Nørreby - Hals (Skibberhuset)
Et hus med fantastisk historie om en
skipperfamilie. Skipperen etablerede en lille havn bag huset

Langø
En gammel forfalden pumpemølle,
som har pumpet vand ud i havet:
Geværfabrikken
Kunne blive til kulturcenter med
udstillinger, konferencer med mere.
De to skoler i Hindevad ved Gamby
2 skolehuse i original stand
Egebjerg Gård
Mads E Damgård (Egetæpper)
Gabet/Martinegården
Professor Martin Knudsen er født
på gården og er inspireret af fysisk
oceanografi

Kulturhistoriske bygninger/genstande
Forsamlingshusene

Kulturmejeriet Langesø

Morud Mejeri
Potentiale for mangfoldigt kulturhus
eventuelt med café

Sneglehuset
Eksempel på hvordan en ny etsporret, syvklasses skole kunne se ud i
60'erne før kommune-sammenlægningen i 1972.

Bårdesø Mejeri
Kunne bruges til museum, der viser
andelsbevægelsens karakteristiske
virksomheder
Mejeriet i Søndersø
Der kunne laves kulturhus for unge,
drevet af unge i samarbejde med
lokale foreninger
Nislevgård Efterskole
Efterskole for ordblinde børn, hvor
der kunne være lystspil og lignende
Jernbanegade 3, tidligere
børnetandlæge
Bygningen bør anvendes til kulturelle formål i sammenhæng med hele
området omkring Otterup Rådhus,
Geværfabrikken, hotellet. Stationsbyens præg bør opretholdes
Farstrup Møbelfabrik
Gammel fabrik, som viser
industrialiseringens historie.
Man kunne holde koncerter, fester,
tangokonkurrencer med mere.

Ophøjet kultur
Dallund Slot
Kunne anvendes til rekreation for
Nordfyns borgere + kulturaktiviteter
og turismeaktiviteter
Dallund slot og Støtten
Med fokus på C. F. A Blixens:
historie og indsats for bønder mv.
Hofmansgave
1) Aboretet
2) Mikroskopet
3) H
 ofman-Bangs familiehistorie
skal fortælles mere præcist
Harritslevgård
Kan anvendes til koncerter og
lignende

Østrupgaard og Østruplund
Flot slotspark, men godsets historie
mangler at blive formidlet
Carl Nielsen spillede der i 20 år.
Man kunne have åbne dage på
Østruplund med Carl Nielsen
koncert i Riddersalen eller slotsparken i samarbejde med kirken
Museet i Otterup
Sct. Olufs kilde ved Klinte Kirke
Hellig kilde fra middelalderen: skilte
+ omtale af stedet
Vigelsøgård/Østrupgård
Landets mest berømte kammermusikfestival. 1. uge af august med
blandt andet Carl Nielsen
Ørritslevgaard
Glavendrupstenen
Formidling af vikingernes historie.
Mere vikingemarked + mere fokus
på turisme + primitiv overnatning
Mere formidling (skilte, oplysning,
events).

Forslag til glemte, oversete eller uudnyttede steder i Nordfyns
Kommune – udpeget ved Kick-Off seminaret i marts 16
• Eriks Holm – Gyldensten Strand –
Teater – koncert mm.
• Gyldensten Strand
• Herregårde på Nordfyn.
• Glavendrup Lunden – Danmarks
længste runeinskription
• Havnebassinet Den gl. Havn,
Bogense? Teater / opera / ballet /
scenekunst over havnen.
Bygningen fra det gl. skibsværft
i Bogense
• De tomme butikker i Bogense Pop
Up udstillinger – koncerter
• Skibet Castor, Bogense – koncert /
teater
• Kulturhus, Bogense – a la
Tobaksgaarden
• Søndersø Mejeri
• Kulturarv: 100 årigt mejeri skabt i
smukt landskab. Råt, uspoleret
• De tyske anlæg ved H.C. Andersen
Airport – Besættelsesmuseum Fyn
– besættelsestiden
• Æbleø

