








Fjelstedgården 
 
Fjelstedgården er en temmelig stor gård. Den består af fire sammenbyggede længer, 86 fag i alt, rundt om 
en gårdsplads. På den brolagte gårdsplads finder man det typiske – møddingen og brønden. Hvorfor anlagde 
man møddingen midt i bygningskomplekset? Det medførte jo kolossale miljøproblemer med fluer, lugt og 
forurenet vand. Det gjorde man dels fordi gødningen var en værdifuld resurse, som man nødigt så stjålet, 
og dels fordi der fra gårdspladsen er en kort afstand til møddingen fra alle avlsbygningerne. Drikkevandet 
blev almindeligvis kogt og brugt til ølbrygning. 





Væverhus fra Vesterlunde 
 

Historie 
I løbet af 1800-tallet voksede antallet af jordløse huse på landet. Her boede landarbejderne og landhåndværkerne. 
Hver egn havde særlige bierhverv, i de nordfynske egne var væverhåndværket særlig udbredt. Væverhuset er nævnt 
allerede i 1600-tallet, og var dengang bolig for fattige og ældre. I 1800-tallet var huset i højere grad bolig for vævere. 
 

Byggeskik 
Husets bindingsværk er fyrretræ. Ikke alle husmænd havde råd til det svære egetømmer. Huset er dog bygget solidt, 
og der har været overskud til anvendelse af dokker, der gør mere for udseendet end for stabiliteten. Bindingsværket 
er lavet med gennemstrukne bjælkehoveder, hvilket tyder på, at bygningen er ældre end 1850. Husets halvvalmede, 
træbeklædte gavl mod øst er et særsyn på fynske landbygninger. Bindingsværkshuset er kalket hvidt foroven og gult 
forneden hvilket ses flere steder på Fyn. 



Maderup vindmølle  
 

Maderup vindmølle er bygget i 1832 og er blandt de ældste bevarede vindmøller i Danmark. Den er ottekan-
tet, overvejende af fyrretræ og med stråbeklædning. Hatten drejes op mod vinden af spil og tværbomme 
(et såkaldt krøjeværk), hvorefter vingernes lærredssejl rulles ud, så de kan fange vinden. 
 

Indvendigt er møllen opdelt i fire møllelofter, hvor kværnene og hele mølleværket er placeret. Mølleriet 
består i dag af fem kværne: en rugkværn, en sigtekværn, en skalkværn, en grynkværn og en grubbekværn 
samt diverse rense- og sigtemaskiner. De mange kværne er en senere tilføjelse (fra 1872). 
 
Man er i øjeblikket ved at restaurere møllen. Derfor er hatten taget af. 


