Vandmøllegården fra Davinde
Byggeskik
Vandmøllegården fra Davinde er en bindingsværksgård, og bygningerne viser, at der var et økonomisk overskud, da de blev bygget. Bindingsværket er solidt, og der har været rigeligt med træ til rådighed. De murede vægge af brændte sten repræsenterer også en vis værdi, der stemmer godt overens med, at bygningerne stammer fra ’Kornsalgstiden’, som var præget af god høst og gode kornpriser. Taget er af rør og med
kragetræsrygning.

Bygningshistorie
Vandmøllen lå oprindeligt i Davinde - se møllen i dens oprindelige omgivelser her.
Davinde Vandmølle kendes fra skriftlige kilder helt tilbage fra 1585. De nuværende bygninger er dog langt
yngre, og en mere nøjagtig bygningshistorie kendes først fra 1800, hvorfra den første brandtaksation er
bevaret. I 1800 omtales en vandmøllegård, bestående af fire længer. Stuehuset indeholdt på dette tidspunkt to stuer, tre kældre, bryggers og møllehus og havde desuden en bageovn og to skorstene.
Dette bygningskompleks blev fuldstændig fornyet i årene 1832-60. Først byggedes nyt mølleri, og i 1841
kom et nyt stuehus til. Det var i to etager med storstue, gæstekammer, dagligstue, spisekammer, pigekammer og forstue med bræddegulv og køkken med murstensgulv. I underetagen var der bryggers med ovn, ølkammer og pakhus. Siden blev også de resterende længer ny- og ombygget, og i 1860 stod en helt ny møllegård færdig.
I 1887 opførte møller Erik Otto Petersen en lille vindmølle ved siden af vandmøllen. Tilsyneladende var kundegrundlaget dog ikke stort nok, for allerede før 1920 blev vindmøllen revet ned igen.

Mølleteknik
Mølleværket er indrettet i mølleriets kælder. Det havde oprindelig rugkværn, grynkværn og skalkværn og
blev få år efter opførelsen udvidet med en sigtekværn. Værket blev drevet af et overfaldshjul på 6 alen
(ca. 3,75 m). Davinde Vandmølle var en såkaldt græsmølle. Vandstanden i mølledammen, der fik tilført vand
fra bybækken, var om sommeren så lav, at dammen fungerede som græsning for landsbyens dyr.

Ja, det var en meget tør sommer.

Havehus fra Riisingsminde
Bygningshistorie
Havehuset er bygget ca. 1800 under i indflydelse af de tanker, som lå bag ’den landskabelige’, ’engelske’ eller ’romantiske have’. I den romantiske have ville man skabe og kontrollere naturen i sin umiddelbare nærhed, således at såvel slette som bjerg, skov, sø og eng var repræsenteret. Haven var det sted, hvor man
blev eftertænksom og ét med naturen. Meget passende kunne ånderne mødes i et havehus. Havehuset er
mere udtryk for herregårdsambitioner end bondeliv.

Byggeskik
Havehuset er bygget i klassisk bindingsværk med eg som
undertømmer og nåletræ som overtømmer. Taget er et
stråtag af tagrør med kragetræsrygning. Huset har
bræddegavle. Men hermed hører ligheden med bondebygningerne også op. Der er intet genbrugstømmer i huset.
Kernen i havehuset er et ottekantet rum. Mod øst og vest
er der tilføjet små rektangulære siderum. Huset har bygningsmæssige henvisninger til antikken i form af fire udskårne træsøjler, som bærer udhænget mod haven.

Eskær Skole

Eskær Skole går også under navnet Frederik Juuls Skole. Dette fortæller, at der er en tilknytning til
godsejeren Frederik Juul, som var kammerherre og stamhusbesidder på ’Thorseng’ (Tåsinge).
Det er af stor vigtighed at have en skole i Den Fynske Landsby, eftersom skoler havde afgørende betydning
for udviklingen af bondestanden og det danske samfund i 1800-tallet. På grund af skoleuddannelsen efter
skoleloven af 1814 blev samfundet klar til demokratisering, liberalisering og modernisering. Skolerne brød
med det gamle vilkår, at man var nødt til at forlade sig på mundtlig overlevering – på traditionen. Flere
hundrede landsbyskoler, erhvervsskoler og højskoler kom til at præge Fyn fra 1800-tallet og frem til nutiden.
Skolestuen er indrettet med ældre møbler fra landsbyskoler på Fyn. Den fremstår, som den har set ud
ca.1900. Lærerens lejlighed benyttes til børneaktiviteter. Det er museets håb, at det vil lykkes at få rekonstrueret ladebygningen inden for en overskuelig fremtid.

Sortebro Kro
I hele Sortebro Kros historie har huset været ejet af den familie, som i sin tid byggede det. I 1805 flyttede husmand Christian Hansen ind i sit nybyggede hus sammen med sin kone Karen Rasmusdatter og deres
børn.
I 1826 overgik huset til hans datter og svigersøn, der til gengæld skulle yde Christian aftægt. Svigersønnen
Christoffer Rasmussen drev husmandsstedet indtil sin død i 1863, og det var i hans tid (1860), at Sortebrohus opnåede status som Kgl. Privilegeret Kro og skiftede navn til Sortebro Kro.
Her et billede fra kroens hyggelige have, hvor der er servering.

