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P R A K T I S K

Dato: 29. maj 2018

Mødested: Nyborg banegård - parkerings-
pladsen

Pris: Arrangementet er gratis for medlem-
mer af Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur.  
 
Alle andre skal betale 250,- kr. 
 
Tilmelding: Senest den 22. maj 2018 på 
www.byogland.dk 

Arrangementet er åbent for alle. Der er be-
grænset antal pladser og tilmelding sker via 
først til mølle. 



Denne tur er en enestående mulighed for at se nogle af Fyns smukkeste og mest 
interessante gamle bindingsværksbygninger. Det er bygninger, som normalt 
ikke er offentligt tilgængelige, og bygninger der dels afspejler mange lokale stil-
træk og dels viser generelle restaurerings- og vedligeholdelsesproblematikker.

På turen vil vi bl.a. besøge utrolige firelængede vandmøllegård, Grønne Mølle, 
den ikoniske sulegård, Lille Pederstrup, Ellen Marsvins mægtige bindings-
værkslade på Lundegård og de store bindingsværksgårde i Strærup, Voldtofte 
og Dreslette.

Landsforeningens bestyrelsesmedlem, Torben Lindegaard, vil være guide på 
turen og fortælle om de ejendomme, vi besøger.

08:00: Afgang med bus fra Nyborg Station (P-plads)

Grønne Mølle: Vi skal se den fredede 4-længede møllegård i bindingsværk 
med næsten nyt vandhjul (fra 2017).  

Glambækgården: Glambækgården består af et stråtækt bindingsværksstue-
hus og en ladelænge. Stuehuset, som er meget bevaringsværdigt, har en 
meget smuk og original gårdfacade.  

Højbjerggård: En af Fyns største bindingsværksgårde. Fredet 1984. Meget vel-
holdt og karakteristisk ved sit rige bindingsværk med masser af fyldtømmer. 

Lille Pederstrup: Sulegården Lille Pederstrup er måske Danmarks mest 
omtalte gård i dette årtusinde. Anlægget har en lang og utroligt spændende 
bygningshistorie og er i en problematisk bygningsteknisk tilstand med mange 
restaureringsudfordringer. 

12:15 Frokost 

Magtenbølle Enggård: Enggården er en smuk og fint restaureret bevarings-
værdig bindingsværksgård, der har fået en tidssvarende funktion.  I forbind-
else med restaureringen er en ny sule etableret i den tidligere ladebygning.  

Lundegaard: Lille fredet herregård med en fantastisk bindingsværkslade (Ellen 
Marsvins Lade fra 1636). 

Kongshøjgård: Smuk og meget bevaringsværdig 4-længet bindingsværksgård 
med mange spændende detaljer. 

Bent Madsens Gård: Dreslette er ubetinget en af landets smukkeste og bedst 
bevarede landsbyer. Intet nybyggeri siden 1945 – og med 5 fredede ejendom-
me. Den smukkeste er Bent Madsens rødkalkede 4-længede sulegård!

Villumgård: Voldtofte er stedet hvor Danmarks største 4-længede bindings-
værksgårde ligger. Her er stuehusene på 19-23 fag. Vi skal se Villumgård, som 
er sat meget smukt i stand igennem de seneste 10 år.

Afgang imod Nyborg Station

17:00: Ankomst Nyborg Station
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