LOKALHISTORISK FORENING FOR
MUNKEBO OG DRÆBY
BYGNINGSREGISTRANT ANNO 1958
Adresse: Lindøalleen 149, Munkebo
Matr.nr.: 1i, Munkebo By
Bygningsnavn:
EJERE:
1909-1942
1942-1968
1968-1989
1989-2011
2011-2013

Fisker Hans Peder Hansen
Fisker Hans Kristian Hansen
Odense Staalskibsværft A/S
Ejendomsselskabet Lindø
Lindø Industripark

BYGNINGSBESKRIVELSE:
Fritliggende enfamiliehus, opført i 1909. Mursten
med tag af fibercement.
BYGNINGSHISTORIE:
Efter inddæmningen af Lindø i sidste del af 1800tallet, var fiskere fra Munkebo by i stigende grad
begyndt at fiske fra det nye landområde ved
Odense Fjord.
Den lange daglige tur fra byen til landingspladsen
på Lindø gjorde imidlertid, at fiskerne ønskede at
få mulighed for at bosætte sig lidt nærmere på
deres arbejdsplads.
Problemet var, at den ledige jord langs vejen til
Lindø (i vore dage Lindøalleen) tilhørte præsteembedet, og præstegårdsjord er normalt ikke til salg.
Ved sognepræst Borchsenius’ mellemkomst gav
Kirkeministeriet imidlertid tilladelse til et frasalg,
og i 1908-09 blev der herefter udstykket 10
parceller.

Huset lå yderst mod det, der var den oprindelige strandbred før inddæmningen af Lindø og
Vigerø. Grunden var derfor væsentligt større
end de øvrige grunde, der blev udstykket fra
Præsteembedet i 1909.
En enkelt fiskerfamilie beboede huset,
nemlig ”Mayland” –
først repræsenteret
ved ”Gamle Mayland”, Hans Peter
Hansen, som i 1942
solgte huset til sønnen, ”Lille Mayland”,
Hans Kristian, men
blev boende på aftægt
til sin død i 1956.
Efter Hans Kristians
"Gamle Mayland", 1945 død i 1968, solgte
arvingerne huset til
Lindøværftet. I 1989 købte Ejendomsselskabet Lindø huset og benyttede det til udlejning.
Munkebo Kommune havde således en årrække et lejemål til Familieafdelingen.
I forbindelse med afviklingen af Lindøværftet
og Ejendomsselskabet, overtog Odense Havn/
Lindø Industripark ejendommen. Mange års
manglende vedligeholdelse havde desværre
medført omfattende skader på bygningsdelene (bl.a. skimmelsvamp), og kommunen gav i
2013 tilladelse til nedrivning.

Matr. nr. 1i, Munkebo er udmatrikuleret fra
præstegårdens jord i 1909.
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