6) Maaløes Gård

Assens Købstads
skjulte perler
Assens er en smuk og velbevaret middelalderby, hvis købsstadsrettigheder blev
bekræftet i 1524. Byen har mange bevaringsværdige bygninger og miljøer. Lidt skjult er de
mange spændende baggårde.

Maaløes Gård, Østergade 11, har bl.a., fungeret
som borgmesterbolig, foruden også købmandsgård og handelshus. Forhuset er fra 1500-tallet,
og mod gaden er der kun ganske lidt af det ældste tilbage, da den har været ombygget talrige
gange. Ejendommens baggård rummer bl.a. den
fredede sidebygning, hvor der også var svalegang. Omkring år 1700 var matriklen større og
rummede i alt 13 selvstændige ejendomme! I dag
er der stadig beboelse, foruden også en pub. Både
forhus og sidebygning er fredet.

7) Rådhusgården

Assens Kultursti

Baggårde

Følg den grønne kultursti rund i Assens, og få
en fornemmelse af, hvordan byens baggårde
gennem tiden har summet af liv, handel og
produktion.

1) Frederik Ernsts have

Instagram: Assenskultursti
Facebook: Assens Kultursti

Frederik Ernsts Have, Østergade 57, ligger i et
gammelt fabrikskompleks. I 1960’erne omdannede
Sølvvarefabrikant Frederik Ernst (1892-1976)
købstadshaven til sin egen italiensk inspirerede
gårdhave, som du i dag kan besøge i ERNST, der er
en del af Museum Vestfyn. Da fabrikken lukkede
i midten af 1950’eren, omdannede Frederik Ernst
de gamle fabrikslokaler til en udstilling, hvor han
kunne vise sin store samling af kunst og antikviteter. I dag kan du mod entré se Frederik Ernsts
Have og hans samlinger i museets åbningstid.

Tak til...

2) Tobaksgaarden

Husk, at der stadig er liv i kulturstiens bag-

gårde. Så vis respekt for beboernes privatliv,
når du går på baggårds-opdagelse.

Følg Assens Kultursti

Arbejdsgruppen bag Assens Kultursti vil gerne
takke for fantastisk samarbejde og megen
hjælp fra
- Museum Vestfyn og Assens Lokalarkiv
- Assens Kommune
- VisitAssens

VisitAssens
visitassens.dk
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Rådhusgårdens baggård, Østergade 7-9, tilgås fra
det smalle Badstuestræde, hvor sidebygningen
frem til 1969 rummede arresten. Gårdrummet har
tidligere været luftegård for de indsatte. Allerede
i 1231 nævnes en fange i rådhusets kælder – det
var dog længe inden den eksisterende bygning
blev opført. I 1969 flyttede arresten fra Rådhuset
til Ramsherred. Bygningen fungerede som rådhus
frem til 2003, men er nu omdannet til lejligheder
og luftegården er omdannet til gårdmiljø, hvor
beboerne kan hygge.

B

Det er vores håb, at projektet kan fortsætte
med andre kulturstier og med tiden blive en
permanent del af kulturformidlingen i Assens.

Plums Gård

Tobaksgaarden, Østergade 35, blev købt af Georg
Gundersen i 1880. Produktionen af groft skåret
tobak, røgfri tobak og snustobak, etableret i 1865,
blev nu udvidet. Fabrikken voksede, og i takt med
vækst, blev bygningsmassen øget. Facaden mod
Østergade blev ændret i 1964, mens gårdmiljøet
blev renoveret i 2003, hvor hele bygningskomplekset blev omdannet til et kulturhus med cafe,
biograf og spillested. Der bliver stadig produceret
tobak i Assens, nu syd for byen.
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3) Brydes Gård

4) Plums Gård

5) Willemoesgaarden

Brydes Gård, Østergade 42, er
Assens ældste grundmurede
gård (ikke bindingsværk). Gården er opført i 1777 af købmand
Hans Bryde Holst og er en af
Assens ”perler”. Gårdkomplekset
repræsenterer et smukt og typisk
handelshus på ruten mellem
København og Hamborg, dengang
færgeoverfarten til Nordslesvig
udgik fra Assens og forbandt kongeriget med hertugdømmerne og Europa. Nu rummer bygninger en
stor driftig fynsk bank. Brydes Gård er fredet.

Plums Gård, Østergade 38, er
en af de mest velbevarede købmandsgårde i byen. Niels M. og
Frederik Plum overtog gården i
1876. Bygningernes store kornmagasiner og tørrelager vidner om
tiden med kornhandel. Plum var
gennem flere genera-tioner en af
Danmarks største købmandsforretninger inden for tømmer, jern
og håndcremer. Købmandsgårdens
bygningsmasse blev udvidet mod
syd sidst i 1800-tallet. Den gule Tømmerlade er fredet, og den blev genopbygget efter en brand i 1914. I 2004 flyttede Plum A/S produktionen
til et nyt domicil nord for Assens.

Willemoesgaarden, Østergade 36,
er sandsynligvis opført i 1600-tallet. I 1667 var bygningen et gavlhus, som man også kender det fra
købstæderne i Tyskland. Vi kan
stadig se rester af gavlformen på
tagformens vestlige del. De tilstødende bygninger mod gårdrummet/Kindhestegade har været
magasiner og kornlagre dengang,
Willemoesgaarden var amtstue. Magasinbygningerne blev senere
udskilt, og i dag er de del af Østergade 38, Plums Gård. Willemoesgaarden rummer i dag udstillinger, som kan ses i museets åbningstid.

