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Per Ole Schovsbo og Keld Møller Hansen

Forord
De lave indkrogede kyster har ydet tillok
kende naturhavne og anløbspladser for de
nordiske skibe i sen jernalder og vikinge
tid der havde ringe dybdegang. Flere fund
af kystbosættelser med værkstedsaktivite
ter bl.a. ved Næs og Vester Egesborg har
sat det sydlige Sjælland ind i det netværk
af sejlruter for skibe, der valgte at sejle
om dagen, og lægge bi om natten.

Indenfor herrederne var det lokale kyst
forsvar organiseret med strandvagter, der
kunne alarmere mand af huse ved at tæn
de bål (bavner), hvis der kom fjendtlige
skibe i sigte. Flere steder langs kysterne
var der egentlige udkigsposter - måske
befæstede tårne af træ - kaldet warther.
Navnet Vordingborg røber, at der lå en
sådan post her før borgen.

Man kunne nå over Ferner Bælt på én
dag, hvis vinden var nordlig - eller man
kunne nå til Skåne, og derfra videre til
Bornholm, Øland, Gotland og Øsel på
hver sin dagssejlads - hvis vinden var i
vest. Til Langeland og Fyn krævedes at
man sejlede tæt på vinden det meste af
tiden, men var man heldig, kunne man nå
frem på én dag og så på den næste opleve
Slien og det myldrende liv i Hedeby,
vikingetidens skandinaviske metropol.
Over land, langs Dannevirke kunne man
den følgende dag nå til Hollingsted, der
fungerede som Hedebys ladeplads ved
Nordsøen, og så sejle mod England.

Ved de arkæologiske undersøgelse på
ruinterrænet i Vordingborg fandt Dorthe
Wille-Jørgensen sammen med sit mand
skab kraftige brandspor, som kan stamme
fra en eller flere warther! Stevns Klint og
den del af Møns Klint, der dengang stod
og ragede højt til vejrs er andre oplagte
steder for warther. Senere indgik herreder
ne i organiseringen af den kongelige
ledingsflåde, der var forudsætningen for
nedkæmpelsen af den vendiske borg
Arkona på Ry gen i 1169. Men sandt at
sige, ved man ikke så meget om disse for
svarssystemer, idet kilderne er uklare og
anlæggene ikke er bevaret.

Kystforsvar

Borgene og købstæderne

Kort tid efter år 1100 er det som om sam
lede forsvarsinitiativer knyttes til de
såkaldte herreder - måske som resultat af
Vendernes hærgen. Men der var jo også
fredelige folk blandt venderne, og sam
handelen mellem deres hjemegn, Venden
med borgen Arkona på Rygen, og det syd
lige Danmark har været betydelig. Det
viser de arkæologiske undersøgelser og
stednavne, der oven i købet antyder, at
nogle vendere gik i land på Lolland-Fal
ster og blev en del af den lokale befolk
ning - måske endda frivilligt ?

I de følgende årtier lod man opføre en
række befæstningsanlæg af teglsten langs
de danske kyster og grænser. Således for
stærkedes Dannevirke, forsvarståmet på
Sprogø, borgen i Vordingborg, Stegeborg,
borgen ved Borre, Tåmborg ved Korsør,
Kalundborg, Københavns slot, mfl. De
udgjorde støttepunkter for rigets admini
stration og militære forsvar - ledet af kon
gens lensmænd. En række mindre voldste
der er givetvis rester af lokale herremænds forsvarsanlæg - men de kan jo
også have stået i forbindelse med de
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større. Lille Gurre, et teglstenståm i Køng
sogn lå f.eks. strategisk for landtrafikken
på den smalle landbro fra nord mod Vor
dingborg - og voldstedet ved Jungshoved
sydøst for Præstø, kan have haft betyd
ning for overvågningen af sejladsen til
Præstøs dybe fjord og i den sydlige del af
Sundet.
I 1200-tallet var skibenes dybdegang
øget så meget, at de ikke længere kunne
nøjes med en fladvandet naturhavn. Der
med ændredes besejlingen på Sydsjæl
land - og man måtte søge de steder på
kysten, hvor der bygges havne. Her kom
håndværkere og handelsfolk og byerne
fik privilegier som købstæder, omgivet af
en vold med palisader, der blev forsvaret
af borgerne selv med borgmesteren i
spidsen.
Købstædernes handelsgilder organise
rede imidlertid også transporter til lands
mellem øvrige købstæder og ladepladser
langs kysten, især hvis der kunne spares
sejlads. Tydeligvis havde man som nævnt
etableret en sådan transit mellem Nord
søen og Hedeby langs Dannevirke alle
rede meget tidligt - langt senere mellem
Roskilde og København og nu forsøgte
man sig også med transit mellem Næst
ved og Præstø, formentlig på grund af de
gode erfaringer for transitten - til søs mellem Næstved og Karrebæksminde.
Det var ikke uden grund af Næstved fik
den store handel og betydning, som de
smukke middelalderlige stenhuse i byen
endnu vidner om.
Ledingsflåden blev omdannet til en ren
skatteafgift - leding - i slutningen af 1300tallet og godt hundrede år senere grund
lagde Kong Hans rigets professionelle
orlogsflåde med store svære skibe, bl.a.
bygget på Slotø i Nakskov fjord. Efter
Grevens Fejde og Reformationen mistede
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lensmændene på de kongelige borge efter
hånden også deres militære betydning og
lensborgene forfaldt.
Vordingborg var således under Chr. IV
blevet reduceret til et faldefærdigt jagt
slot, hvor den største plage var de mange
rotter, man jagtede i ugevis, før maje
stæten ankom. Det mærkelige er imidler
tid, at kongen i 1619 havde befalet, at der
skulle anlægges en vildtbanegrøft på
tværs af Sydsjælland - fra Dybsø Fjord i
vest til Tappemøje mod øst. Selve grøften
og den tilhørende vold er senere vedlige
holdt i over 100 år, og ses på Videnska
bernes Selskabs kort, der er opmålt i
1760’erne. Her kaldes den vildtbanegrøften, men fungerer øjensynligt som nord
lige grænse for Vordingborg rytterdistrikt,
indtil det blev solgt til private godsejere
på auktionen i 1774.

Katastrofen og enevælden
Den nationale katastrofe - Svenskekrigen
1625-60, efterfulgt af Skånske Krig 167579, hvor landet var besat og brandskattet i
flere omgange af fjendtlige landsknægte,
har efterladt sig mange skanser langs
kysterne til beskyttelse af kanoner eller
bevæbnede tropper, opført af ven og fjen
de i uklar rækkefølge. Det var i den perio
de at den kendte Svend Poulsen Gønge
var i aktion - sidst da han som komman
dant på Holtug Skanse på Stevns over
værede slaget på Køge bugt i 1677, hvor
Niels Juel sejrede stort over den svenske
flåde. Danmark havde jo tabt Gotland,
Øsel og de svenske landskaber, men vandt
intet tilbage på trods af sejren.
Der var flere minderige begivenheder i
de år. Kort efter at nationen næsten havde
tabt alt til svenskerne og kun København
var reddet, gennemførte kongen, borgerne
og de gejstlige arvekongedømmet i 1660 adelen og lensmændene tabte - og rigets

forsvar indskrænkedes til kongens resi
dens i København - med flådens leje.

København kongens residens
Tanken var at Københavns befæstning og
flåden samt de militære støttepunkter
udenfor København, der i de følgende år
anlagdes bl.a. ved Kronborg, Fladstand,
Hals, Fredericia og flere steder i Hertug
dømmerne, skulle kunne forsvare landets
suverænitet - kongen og statsadministrati
onen - overfor indtrængende fjender, der
naturligvis måtte komme fra søsiden.
Landforsvaret sikredes med en milits, der
oprindelig var underholdt af landbefolk
ningen, senere blev soldaterne underholdt
af de såkaldte rytterdistrikter - værneplig
ten gjaldt fortsat kun for bondestanden,
indtil den almindelige værnepligt blev
indført under krigen i 1848.
Alvorlige søslag med bl.a. Sverige i
Store Nordiske Krig 1700-21, førte til
udbygning af kystforsvaret med ret speci
elle jordskanser bl.a. ved Halsskov, mens
tilsvarende skanser på Stevns mellem
Køge Sønakke og Holtug Skanse må være
ældre for at Svend Gønge kunne have
glæde af dem allerede i 1677.
Senere kommer Englandskrigen 180114, med Københavns Bombardement,
flådens ødelæggelse, tabet af Norge og de
mange års blokade af de indre danske
farvande. Der blev igen behov for jord
skanser overalt langs rigets kyster, arme
ret med jernkanoner - der skulle støtte de
små kanonbåde, der bekæmpede den
engelske overmagt med nålestik. Dog var
der mange lokale sejre bl.a. i Grønsund og
ved Stevns.

Verdenskrigene
Erfaringerne fra krigene i 1848-50 og
1864 viste, at det tilbageholdende forsvar
af landet endnu engang måtte foretrækkes.

Dels havde Danmark igen en stormagt
som nabo - denne gang mod syd - dels
havde man ikke muligheder for at for
svare de lange lave kyster med effektive
midler. Det bedste og mest effektive
forsvar måtte i virkeligheden blive en
elastisk neutralitet, og det var da også
hvad man gennemførte under 1. verdens
krig 1914-18.
Danske farvande blev spærret med
miner og sikringsstyrken blev indkaldt til
at stå vagt bag hurtigt opførte skanser
kronet med pigtråd - og i 12. time opfør
tes halvhjertet kystforsvarsanlæg langs
Sjællands kyster - heriblandt fortet på
Masnedø.
I mellemkrigsårene var man optaget af
afstemningen i Sønderjylland og genfore
ningen i 1920. Først i løbet af 1930’eme
øgedes krigstruslen og man sluttede en
ikke-angrebstraktat med en vis A. Hitler der imidlertid overfaldt det neutralitets
hungrende land i april 1940.1 løbet af 5 år
kom Jyllands Vestkyst og sydgrænsen på
krigsfod, de danske jernbaner og flyve
pladser blev anvendt til værnemagtens
militære formål der hovedsageligt var at
føre tropper og forsyninger til Norge. I
sidste del af krigen benyttedes også radar
anlæg og flyvepladser som støtte for
tyskernes angreb på England bl.a. med V2
bomber.
Der var veritable luftkampe mellem
allierede og tyske fly i Nordjylland og
sidst i besættelsen, da tyskerne havde tabt
luftslaget i Europa, fløj de allierede fly via
Jylland til de tyske byer, som de sønder
bombede indtil overgivelsen på Lünebur
ger Heide den 4. maj 1945. Det var tæt på
- ikke mindst fordi tyskerne havde forbe
redt sig på at forsvare sig mod de allierede
hære, der kom fra syd og øst - på en linie
mellem Haderslev og Skærbæk!
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Besættelsen i Sydsjælland
Besættelsen satte sig ikke mange varige
spor i Sydsjælland. Her er ingen beton
støbte bunkers, minefelter og pansergrave
i større udstrækning, men i stedet spredte
fundamenter af de radarstationer, der var
placeret på Stevns og de træbarakker,
der var opført ved de militære forlægnin
ger fx. ved Masnedøfortet og ved flyve
pladsen på Avnø.
Den illegale sejlads bl.a. fra Sydsjæl
land til de svenske kyster under krigen
reddede mange, som ellers var havnet i de
tyske koncentrationslejre.
Et særligt dystert minde er de krigs
grave, der bl.a. ved Svinø rummer såvel
tyske soldater som flygtninge og allierede
flyvere. Disse kirkegårde understreger, at
krigen ikke var slut for mange ulykkelige
tyskere, der var fordrevet af Den røde
Hær i sidste del af krigen. Det udviklede
sig til verdenshistoriens mest blodige folkefordrivelse og alene til Danmark kom
ca. 250.000.
I Sydsjælland blev flygtningene inter
neret i de tyske militære garnisoner - bl.a.
på Stevns, Masnedø og Avnø - indtil 5.
maj 1945, hvor den danske stat overtog
forpligtigelsen og indrettede færre og
større lejre, der isolerede flygtningene fra
det omgivende samfund.
Først i 1949 kunne de sidste flygtninge
vende tilbage til vesttysk område og for
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dem var 2. verdenskrig afsluttet - efter
hen ved 10 års ragnarok. Nu skulle de i
gang med genopbygningen - mens dan
skerne var optaget af Koreakrigen og Den
kolde Krig.

Den kolde Krig
Det danske forsvar var allerede i 1946 i
færd med at blive reorganiseret efter
besættelsen. De militære flyvere fra hæren
og søværnet blev samlet under det nye
Flyvevåben i 1950 og man planlagde sam
tidigt to nye kystforsvarsanlæg under
Søværnet, vendt mod Sovjetunionens og
dens allieredes eventuelle indtrængen
gennem Sundet og Storebælt fra syd. Det
var Langelandsfort og Stevnsfort - begge
armeret med tyske efterladenskaber - 15
cm kanoner, der havde stået på slagskibet
Tirpitz.
De militære installationer var ikke
længere så synlige som før på grund af
fjendens effektive sporingsmidler - og en
række hemmelige depoter, radarinstallati
oner, raketbatterier og elektroniske lyttestationer - blev opsat bl.a. på Stevns under
Flyvevåbnets kommando. Det hele blev
taget ned igen da den kolde krig afblæstes
efter Berlinmurens fald i 1989. Stevnsfor
tets kanoner skød sidste gang - det danske
løsen - den januardag i 1999, hvor orka
nen fejede over landet og væltede huse og
træer. Det var så det - indtil den næste
trussel skal imødegås med eet eller andet,
der kan forsvare EU's suverænitet - men
vel næppe fra Sydsjælland ?

Stege Borg 1314
- En tvangsborg
på Møn ?
I sommeren 2000 udgravede
Sydsjællands Museum den
middelalderlige borg i Stege.

A f cand.mag. Henriette Rensbro

9

Hages Have
Borgen lå oprindeligt på en ø syd for byen
i indsejlingen til Stege Nor og er hermed
typemæssigt en lavborg/vandborg. Siden
middelalderen har byen udvidet sit areal
mod syd, således at borgen i dag er place
ret inde i byen. Den udgravede del af bor
gen ligger i Hages Have bag den fredede
Hages Gård. Førhen stod her de iøjnefal
dende DLG siloer, som med henblik på
byggemodning af grunden blev nedrevet
af Møn kommune i forsommeren 2000.
Man har siden en tidligere arkæologisk
udgravning (Bekmose & Nielsen 1978) på
området vidst, at Stege Borg i middelalde
ren lå på dette sted. Derfor stod Sydsjæl
lands Museum i Vordingborg parat til en
undersøgelse, som kom til at vare fra juli
til oktober 2000 og omfattede borgens
nordvestlige fjerdedel.

Under hele den arkæologiske udgravning i somme
ren 2000 måtte det middelalderlige træværk holdes
fugtigt fo r ikke at blive ødelagt a f udtørring. For
foden a f palisadevæggen lå bøgebjælker, som blev
fastholdt a f træpløkke. (Foto Per Rasmussen).

Træ i store mængder
De store mængder af velbevaret træ place
rer Stege Borg i en kategori for sig inden
for borgarkæologi. Træet, som ved hjælp
af årringsdateringer dateret til år 1313/
1314, er bevaret til vore dage som et
resultat af fugtige og iltfattige omgivelser.
Derfor er konstruktionerne kun bevaret op
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til nutidig normal vandstand, idet alt dero
ver for længst er rådnet bort. Desuden
blev den endelige nedrivning af borgen i
slutningen af 1700-tallet udbudt i offentlig
licitation og arbejdet er grundigt udført. I
Hages Have er der stort set ikke bevarede
spor af fundamenter til bygninger.
Stege Borg blev bygget på en kunstigt
udvidet ø i et lavvandet område syd for
den halvø, som i middelalderen såvel som
i dag udgør Stege bys areal. Samtidig med
udvidelsen af borgøen uddybedes vand
dybden omkring borgen fra oprindelig 1
meter til en knap 4 meter dyb voldgrav.
For at hindre nedskridning af borgøens og
voldgravens kanter blev opstillet træ
vægge af to forskellige typer: bulvæg og
palisade som beskrives nedenfor. Disse
trævægge er så professionelt og smukt

Kort over Stege by i dag. Â. Lendemarken, B. bro,
C. Stege Nor, D. Stege Bugt, E. Hages Have med
den arkæologiske udgravning, F. Torvet, som i mid
delalderen havde en større udstrækning mod vest,
G. Dybsbrostræde, som i middelalderen forbandt
torv og havn, H. Byvold fra slutningen a f 1400-tallet, I. Byport "Mølleport". Den stiplede linje marke
rer byens formodede udstrækning i middelalderen.

udførte, at man kan have svært ved at for
stå, at de er bygget til at være skjulte
undervands-konstruktioner. Men netop

fordi deres opgave var at hindre udvask
ning af jorden bagved, var det meget vig
tigt, at de var tætte og veludførte.
Det meste af træet har tydelige spor
efter forarbejdningen. Plankerne af egetræ
har savspor på for og bagside, mens kan
terne er hugget til med økse. Bjælkerne af
eg og bøg har kvadratisk tværsnit og er
savet ud på to sider og hugget til på de to
andre.

Borgø og bul væg
Borgøen er kunstigt udvidet med knap 10
meter mod nord. De yderste 3 meter er et
kompakt lag af ublandet moræneler. Udvi
delsens omfang mod vest kendes ikke. En
bulvæg omkranser den kunstigt udvidede
borgø, med det formål at stabilisere og
sikre mod udvaskning.

Palisadevæggen set fra nord. Til forgrunden ses
toppen a f den nordlige palisade. Til venstre er vold
graven, med jordbunker. I midten er den vestlige
palisade og til højre herfor er det i 1314 lavvande
de område, som i dag er opfyldt.

Udgravningsplan med palisade, voldgrav og borgø. Det er kun den nordvestlige del a f borgøen, som er ud
gravet. Bemærk den lille voldgrav nordfor den nordlige palisade og brostolperne øverst til højre på planen.
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Borgøen set fra nordvest. Foran bulvæggen er
voldgraven.

Træborg med teglstensbygninger

Bulkonstruktionen består af tilspidsede
egepæle, som er rammet ned gennem hav
bund og moræneler. Mellem pælene er
vandretliggende egeplanker, som fasthol
des i riller og false i stolpernes sider. For
an bulvæggen var i middelalderen vand, i
dag gytje, d.v.s. naturligt aflejret plante
materiale, ålegræs m.m., som er omdannet
til en rødbrun, klæg masse.

Som resten af træværket er bulvæggen
kun bevaret op til vore dages daglige
vandstandsniveau. Det er derfor umuligt
at vide, hvor meget højere bul væggen var
i 1314. Det kan heller ikke med sikkerhed
afgøres om forsvarskonstruktionen om
kring borgøen oprindelig var en træpali
sade eller en teglstensmur og om der skete
ændringer i løbet af middelalderen. Under
udgravningen i år 2000 blev fundet 3 bun
ker af teglaffald i toppen af voldgravens
gytjeopfyld. Disse bunker af ødelagte
munkesten må være kasseret i forbindelse
med nedrivning af borgen, mens de intak
te sten er genbrugt andetsteds. Den om

Bjælke med savspor på den ene side og hugspor fra
økse på den anden.

Nærbillede a f borgøens bulvæg. Under dette fag lå
to køller med lange skafter. De har muligvis været
anvendt til at banke bulvæggens planker ned i stol
pernes riller. Eller det kan være transportable hug
geblokke anvendt ved tilpasning a f plankernes
ender til stolpernes riller. Placeringen under bulvæggen skal muligvis forstås som et bygningsoffer.

Planke a f egetræ med savspor.
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stændighed, at de kasserede tegl ikke er
spredt jævnt rundt om borgøen, men lig
ger i få afgrænsede bunker peger i retning
af, at enkelte bygninger, muligvis tårne,
var bygget af teglsten, mens ringvolden
på toppen havde en palisade af træ.
I tiden omkring 1300 byggede og
ombyggede kong Erik 6. Menved mange
borge. Disse er dog indbyrdes meget for
skellige, idet konstruktion og størrelse blev
tilpasset omgivelser, ressourcer og formålet
med opførelsen. Derfor kan vi desværre
ikke umiddelbart komme nærmere en for
ståelse af Stege Borgs øvre konstruktioner
og pladsudnyttelsen på borgøen ved en
sammenligning med samtidige byggerier.

Voldgrav og palisade
På nord- og vestsiden af borgøen var som
nævnt en stor voldgrav. Bredden varierer
mellem 15-20 meter og dybden mellem 14 meter under nutidig daglig vande,
dybest mod nord. En let skrånende træpa
lisade af 1-4 meter høje og 50-70 cm bre
de egeplanker afgrænser den store vold
grav mod nord og vest. Denne vinkelrette
konstruktion havde to funktioner. Den

Palisaden er mod nord bevaret i knap 4 meters
dybde.

skulle dels stabilisere den afgravede jord
væg under vand og dels med sine til
spidsede planker (se foto på næste side)

Voldgrav og palisade set fra syd. Voldgraven er dækket a f store jordbunker. Til venstre ses den vestlige pali
sade og bag denne det i 1314 lavvandede område, hvor Hages Gård ligger i dag. Til højre ses et glimt a f
den nordlige palisade og bag denne Billedhuggerstræde. Foto Per Rasmussen.
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fungere som en synlig del af forsvarsvær
kerne over vand. Bag palisaden var mod
nord, ind mod land, en yderligere, lille
voldgrav.

På bunden a f voldgraven lå en stump a fe n tilspid
set egeplanke. Alle palisadens planker var sandsyn
ligvis oprindeligt tilspidsede. På dette billede er
stumpen lagt i forlængelse afen planke.

Mens der bag palisaden mod vest var
det naturlige lavvandede område syd for
Steges halvø. Således stod både den nord
lige og den vestlige del af palisaden
oprindeligt med vand på begge sider, hvil
ket sandsynligvis har været et imponeren
de syn. I dag er både den store og den lille
voldgrav opfyldt af naturligt aflejret gytje.
Hvor mange hundrede år det har taget
for denne gytje at dannes og hvor tidligt i
borgens historie man har opgivet at holde
voldgraven fri for gytjeaflejringer kan
ikke afgøres med sikkerhed. Det er dog
sandsynligt, at der aldrig er gjort forsøg
på at oprense voldgraven. Dels har det
været en næsten umulig opgave på 4
meters dybde, dels har tilgroningen ikke
kunnet ses. Og muligvis havde det lige
frem en positiv betydning for borgforsva
ret, at voldgraven var sumpet.
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Opførelse og arbejdsgang
For at muliggøre opsætningen af disse
imponerende trækonstruktioner har det
været nødvendigt at tørlægge hele det
oprindeligt lavvandede område syd for
Stege by. Først må dæmninger eller spuns
vægge være anlagt, hvorefter vandet
kontinuerligt blev tømt ud af området,
mens gravearbejdet og siden tømrerarbej
det stod på. Egetømmeret er sandsynligvis
dansk. Men proveniensbestemmelse af
historisk træ er endnu et relativt uudfor
sket felt og det kan derfor ikke fuldstæn
digt udelukkes, at træet er importeret fra
udlandet.
Den grove tildannelse af træet må være
foregået på fældestedet for at undgå
unødig vægt under transport. Mens utalli
ge huggespåner ved foden af bulvæggen
og ved fod og top af palisaden tydeligt
viser, at fintilpasningen af plankerne er
foregået under opsætningen. Ikke mindst
palisadens hjørne vidner om tømrerhånd
værk af højeste kvalitet. Og man må fore
stille sig, at bygmesteren har hentet fag
folk til Stege for at udføre denne del af
arbejdet på borgen. Det enorme gravear
bejde derimod stod nok de lokale mønboere for. Og det har været en væsentlig del
af øens befolkning, måske suppleret med
sydsjællændere, som var tvangsudskrevne
til dette knoklearbejde.
Opførelsen af en borg i Stege Borgs
dimensioner var en voldsom økonomisk
belastning for både bygherre og lokalbe
folkning. Der må derfor have været et
klart formål og en høj grad af nødvendig
hed som forudsætning for igangsættelse af
byggeriet.

Erik Menved
De skriftlige kilder giver mulighed for fle
re forskellige tolkninger vedrørende Møns
ejerforhold og pantsætning i begyndelsen
af 1300-tallet. I 1310 indgås en aftale

mellem kong Erik 6. Menved og fyrst
Vizlav af Rygen, hvorefter Vizlav mod
kompensation skal afgive sin pant i (kon
gens indtægter af) Møn (Lauring 1997,
548). Tilsyneladende overholdes denne og
flere følgende aftaler ikke af Erik Men
ved, hvorfor Vizlav muligvis beholder sin
pant i Møn frem til sin død i 1326 (Johan
sen 2000). I 1326 aflægger både Møns
beboere og Stege Borg efter aftale med
kong Kristoffer 2. troskabsed til andre
udlændinge.

Lübeck, som ønskede en velvilligt indstil
let stormagt, som baggrund for deres eks
panderende handelsaktiviteter. En over
gang var kong Erik væmeherre for
Lübeck og fik den tyske kejsers medhold i
Danmarks gamle fordring på områderne
nord for Elben og Eide. Men storværket
blev kortvarigt. Udgifterne oversteg langt
kronens finansielle formåen og kongen
måtte udskrive store skatter og endda gri
be til den udvej at pantsætte riget til dan
ske og udenlandske stormænd.

Palisadens hjørne set fra sydøst.

Trods uklarhed omkring rettighederne
til indtægter fra Møn tyder alt på, at den
danske konge frem til 1326 havde rådig
hed over borgen. Det må derfor anses som
givet, at det var Erik Men ved, som i 1314
(om)byggede Stege Borg.

Kong Erik 6. Menved og dronning Ingeborgs grav
sten i Set. Bendts kirke i Ringsted. Erik Menved
regerede Danmark fra han var 13 år i 1286 til sin
død i 1319. De første år lå den udøvende magt dog
hos en formynder regering ledet a f enkedronning
Agnes. (Tegning i Nationalmuseets topografiske
arkiv).

Højt at flyve, dybt at falde
Erik Menved var en ærgerrig fyrste med
store erobringsplaner. Han førte felttog i
Sverige og Nordtyskland og genoplivede
Valdemar Sejrs Østersøimperie politik.
Heri blev han støttet af Hansestaden

Herved faldt kronens indtægter yderli
gere, hvilket muligvis forstærkedes af den
begyndende landbrugskrise. Det økono
miske uføre var bundløst og oprør i
befolkningen truede.
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Et udpluk a f planker og stolper blev nøje undersøgt fo r slid og værktøjsspor.

Bondeoprør 1312-1313
I 1312 udbrød bondeoprør på Sjælland.
De skriftlige kilder er meget kortfattede i
deres fortællinger. Der berettes om tørke
og misvækst i årene før og om at kongen i
1312 lod mange bønder hænge udenfor
København. I 1313 kom oprøret til Jyl
land. Denne gang er der dog ingen tvivl
om, at ud over bønder også deltog herremænd, muligvis endog selve ærkebispen.
Årsagen til oprøret var først og fremmest
de mange ekstraordinære skatter. Kong
Erik nedkæmpede oprøret med en hær af
fremmede lejetropper, lod lederne hænge
og straffede bønderne med ekstra skatter
og tvangsarbejde i forbindelse med de
borge han kort efter lod opføre.

Tvangsborge
Disse kongelige tvangsborge havde sand
synligvis primært til formål at undertryk
ke tilløb til oprør i herremandsstanden.
Og kongen må have ment de var strengt
nødvendige for opretholdelse af magten i
landet. Ellers ville han næppe bekoste at
bygge og bemande adskillige nye eller
forstærkede borge i en tid, hvor han i høj
16

grad havde brug for pengene til sine uden
landske felttog. I de skriftlige kilder
optræder tvangsborgene kun glimtvis. De
vigtigste er sandsynligvis borgene på
Kalø, ved Horsens, Viborg og Ulstrup
(ved Limfjorden) og ombygningen af bor
gen ved Kolding. Alle bygget eller i hvert
fald projekteret i 1313, i Jylland (Erik
Klipping og hans sønner 1927). Men der
kan sagtens have været flere borge, som
bør regnes med til gruppen.
Det er rimeligt at antage, at Stege Borg
er en østdansk tvangsborg (Liebgott 1989,
93 f). Den eneste hidtil kendte. Også i det
østdanske område ulmede utilfredsheden
med kongens styre. Og der kendes ingen
andre indlysende årsager til at Erik Men
ved skulle bygge en kostbar borg netop
der på den tid. Stege Borg har næppe spil
let nogen betydningsfuld rolle i magtkam
pen om Østersøen. Og dens topografiske
placering udelukker, at den var et led i et
byforsvar. Tværtimod ligger borgen nær
mest og gemmer sig bag Stege by og har
sine kraftige forsvarsværker vendt mod
byen.

af træernes fældningsår korrigeres til
1313/1314, om vinteren (Daly 2001). Og
hermed må det nu anses for sandsynligt, at
Stege Borg er en af Erik Menveds tvangs
borge, opført med det formål at undertryk
ke potentielle oprør mod kongen.

Den ældre borg

For foden a f palisadevæggen lå bøgebjælker, som
blev fastholdt a f træpløkke.

Når Stege Borg ikke er regnet blandt
Erik Menveds tvangsborge i Anne Nissen
Jauberts to artikler om emnet (Jaubert
1986; 1987), skyldes det at Stege Borg
indtil den arkæologiske undersøgelse i år
2000 var dateret til at være opført i tids
rummet 1307-12. Denne urigtige datering
byggede på årringsdateringer af 14 styk
ker egetræ (uden bark og splintved)
udgravet i 1976-77. Med yderligere 24
årringsdaterede
stykker
egetræ
fra
udgravningen i år 2000 kan beregningen

Stege Borg 1314 er en ombygning af en
ældre borg på stedet. Ændringerne er dog
så omfattende, at der stort set er tale om
en ny borg. Den gamle borg lå på den
samme lille ø syd for Stege by og også
dengang var øen kunstigt udvidet. Blot
bestod den kunstige udvidelse kun af 3
meter opfyldt med grus og grene, som var
sikret af et 1 meter bredt bælte af skråt
nedrammede pæle(se billede næste side).
I modsætning til 1314 borgen som var
udvidet med yderligere knap 7 meter,
hvoraf de ydeste 3 meter var kompakt gult
1er, som var sikret af en solid bulvæg af
egetræ.
Den ældre borg er dateret ved hjælp af
C 14 undersøgelser, som tolkes til år
1267± 5 år (Bekmose og Nielsen 1978,

Den lille voldgrav set fra øst. Til venstre ses toppen a f den nordlige palisade og bag denne voldgraven.
Foran arkæologen ses en moderne piloteringspæl a f beton fra 1970'erne.
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En 1 meter bred række a f skråtstillede pæle stabiliserer den kunstige udvidelse a f den ældre borgø. På dette
billede ses toppen a f pælene. I baggrunden ses en bunke a f kasserede tegl, som ved nedrivningen a f 1314
borgen blev smidt i voldgraven.

100). Stege Borg kendes dog endnu tidli
gere fra skriftlige kilder, hvor det bl.a.
omtales, at Erik Plovpenning i 1247 satte
sin halvbror hertug Knud ind på borgen
som fange. Fra den ældre borgs tid stammer
den ene af de i år 2000 udgravede brønde,
som er sløjfet og fyldt op i 1314 borgens
tid, muligvis allerede ved dens anlæggelse.

Heller ikke fra den ældre borg er bevaret
bygningsrester, bortset fra et muligt funda
ment til en port eller et porttåm.

Snabelsko og knogler
Den vanddrukne gytje i borgens voldgrav
er ideelle bevaringsforhold for organisk
materiale. Og da området omkring bor

Lædersko med snabel fundet i voldgraven mellem brostolperne.
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gens bro mod nord i 13- og 1400-tallet har
været et yndet sted at smide sit affald,
blev der her fundet store mænder af læder
og dyreknogler. Metal derimod er ned
brudt af omgivelsernes kemiske sam
mensætning. Udover læderaffald bestod
fundene af flere dusin udslidte snabelsko,
som var på mode i en stor del af middelal
deren. A f bengenstande kan nævnes ter
ninger, en enkelt skakbrik og en stump af
en tallerken med et indridset hestehovede.
Desuden blev fundet knap 100 mellem
fodsknogler fra ko, hvoraf enkelte var sle
bet eller udhulede, heraf to fyldt med bly.
Det er sandsynligt, at disse knogler er
anvendt til knoglespil, som muligvis var
almindeligt kendt i middelalderen (Holm
Nielsen m.fl. 1981). Det er dog også
muligt, at knoglerne på Stege Borg havde
en anden, endnu uafklaret funktion på
Stege Borg. En hidtil ukendt genstandsty
pe, ornamenteret birkebark blev også fun
det i store mængder i voldgraven ved bro
en. Under udgravningen i 1976-77 opsam
ledes ligeledes meget organisk materiale,
heraf en del i en brønd.
Et større udvalg af disse genstande og en
kopi af brønden kan i dag ses udstillet på
Møns Museum i Stege. Også potteskår
var der mange af i voldgraven, bl.a. en hel
sortbrændt kande. Genstandene fra Stege

Borg udgravningerne er endnu ikke færdig
bearbejdet og kan derfor ikke præsenteres
mere detaljeret.
Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke
blev fundet genstande i den lille voldgrav
og i den store voldgrav kun ved broen.

Købmand Lang
Omkring år 1800 opfyldte købmand C.F.
Lang et areal mod syd ud i vandet og
anlagde her en herskabelig have på stedet,
som nu kaldes Hages Have og i dag er
omkranset af Billedhuggerstræde mod
nord, Søndersti mod vest og Ved Stranden
mod syd. Borgruinen havde da været ned
revet i mere end 100 år og dens nøjagtige
placering glemt.
Historikere mente længe, at den middelal
derlige borg lå ude i den nuværende havn.
Men købmand Lang var overbevist om, at
de røde teglsten han fandt i sin havemuld,
stammede fra Stege Borg. Han lod lige
frem opføre et lille stykke rekonstrueret
murværk, som i dag stadig kan besigtiges
på hjørnet af Ved Stranden og Søndersti.
Først ved Nationalmuseets arkæologiske
udgravning i 1976-77 blev det påvist, at
købmand Lang havde ret. Stege Borg lå
virkelig under hans haveanlæg (Bekmose
og Nielsen 1978, 97 ff).
Oplysninger om udgravnings- og regi
streringsmetoder samt nærmere beskrivel
se af konstruktionernes opbygning kan
findes i artiklen " Udgravning af Stege
Borg - de foreløbige resultater af under
søgelserne i sommeren 2000" (Rensbro
2001).
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Vordingborg Slot
- fortsat !
Nationalmuseets inspektør
Kai Uldall skrev i 1928
1. del af beretningen om
Vordingborg Slot.
Her følger den dengang
lovede fortsættelse.

A f Dorthe Wille-Jørgensen
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Kai Uldall har i 1928 i dette tidskrift givet
en glimrende oversigt over Vordingborgs
historie og landskabsmæssige beliggen
hed (Uldall 1928, lOlff). Som afslutning
på artiklen står: "Fortsættes" - og man må
formode, at fortsættelsen skulle have
været en egentlig beskrivelse af borgens
fysiske udvikling baseret på datidens
udgravningsresultater. Imidlertid er der
aldrig kommet nogen fortsættelse, hvilket
denne artikel gerne skulle råde bod på.
I mellemtiden har der været omfattende
udgravninger, der har resulteret i, at vi i
dag kan give en nogenlunde dækkende
beskrivelse af borgen fra dens grund
læggelse til dens endelige nedbrydning i
midten af 1600-tallet.
Mens dette skrives, er udgravningshulleme fra dette års undersøgelse ved at
blive dækket til. Hermed er der i den sid
ste udgravningskampagne på Vordingborg
Slotsruin blevet gravet i alt 7 somre med
særdeles spændende resultater til følge.

De første store kampagner fandt sted
omkring forrige århundredskifte, hvor
Nationalmuseets arkæologer og arkitekter
gennem en næsten 20-årig periode frem
drog og restaurerede, hvad der var tilbage
af middelalderborgens ringmure samt
enkelte bygninger langs disse (Mollerup
1908). Endvidere lokaliserede man efter
flere års eftersøgninger, borgens kirke,
Skt. Andreaskirken på borgens nordøstre
del (Løffler 1906). I 1920-erne blev der
ved Kai Uldall atter gravet på Vording
borg (Jensen 1926-27). Gennem punktvise
undersøgelser fik han sat de sidste enkelt
heder vedrørende borgens ydre strukturer
fast, hvorefter man kunne tegne et over
ordnet billede af borgen, der siden med
enkelte tilføjelser er anvendt i adskillige
publikationer.
Under Anden Verdenskrig var der atter
arkæologiske undersøgelser på borgen.

Ældre udgravninger
Vordingborg har gennem generationer til
trukket arkæologers opmærksomhed.

Nationalmuseets første udgravninger på Vording
borg startede i 1895.
Foto: Nationalmuseet 1902.
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Under Anden Verdenskrig foretog Nationalmuseet
omfattende undersøgelser på Vordingborg.
Foto: Nationalmuseet 1941.

Under Nationalmuseets ledelse udgra
vede et stort sjak af anviste, arbejdsløse
gennem 5 sæsoner flere anlæg inde på sel
ve borgområdet. Derved fik man klarhed
over, at der i borgens sydlige del oprinde
ligt har ligget en lille borg omgivet af en
bred, dyb voldgrav, hvori man på et tids
punkt har anbragt forskellige bygninger.
Desværre er det meste af dokumentations
materialet fra den gang forsvundet, hvor
for det har været vanskeligt at få klarhed
over, præcis hvad og hvor de forskellige
anlæg har været.

Efter næsten 50 års pause tages det første "spade
stik" til udgravninger på Vordingborg Borg.
Foto: Sydsjællands Museum 1995.

Med dette som udgangspunkt begyndte
Sydsjællands Museum så i 1995 på nye
undersøgelser af dette, Danmarks største
kongelige borganlæg fra middelalderen.
Gennem genudgravninger af gamle
udgravningsfelter og enkelte nye under
søgelser har vores mål været, dels at få
klarhed over de gamle gravninger, dels at
få et indblik i borgens tidligste historie.
Det er om dette, det følgende skal handle.

Topografi
Borgen ligger bag en langstrakt halvø,
Oringe, højt hævet over en sydvendt kyst
skrænt ned mod en lavvandet vig, Skidtnoret, som det så smukt kaldes
Både Oringe og den kystlinie, hvorpå
borgen ligger er gamle randmoræner dan
net under isens tilbagetrækning efter sid
ste istid. Noret mellem borgen og Oringe
fortsætter som en fugtig eng et stykke
mod nordvest, hvor kystskrænten efter
hånden flades ud; og her lå i middelalde
ren Vordingborg by. Også mod øst flader
kystskrænten gradvist ud, således at bor
gen er placeret på randmorænens højeste
kystnære areal.

Vordingborg set fra sydøst. Foto: Ole Devantier 1995.
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Vandet neden for borgen danner sam
men med kystskrænten et naturligt værn
mod syd og vest og et bækleje mod øst
har i den tidlige middelalder givet en vis
beskyttelse mod angreb fra denne side.
Borgen har altså en strategisk særdeles
hensigtsmæssig placering.
De ældste spor efter menneskelig virk
somhed på borgbanken er et antal mindre
gruber fra forhistorisk tid, hvoraf nogle
klart hører hjemme i neolitisk tid. Stedets
topografiske udformning minder meget
om de lokaliteter, hvor man andre steder i
Danmark har fundet såkaldte Sarupanlæg, store samlingspladser fra tidlig
jættestuetid (Andersen 1989). Dette har vi
naturligvis haft in mente under vore
udgravninger, men hidtil har der ikke
været spor efter de systemgrøfter, et
sådant skal have.
Hidtil har vi ikke fundet spor efter
bebyggelse fra de efterfølgende perioder
af oldtiden. Tilsyneladende har det ekspo
nerede skræntplateau ikke tiltrukket hver
ken bronzealderens eller jernalderens
mennesker. Men fra vikingetid begynder
mennesket igen at træde ind på scenen.

Spor fra Vikingetid
Et tyndt, mørkt og velafgrænset kulturlag
på borgplateauets sydligste areal er blevet
C -14 dateret til sen vikingetid/tidligste
middelalder, og enkelte genstande, bl.a. to
fornemme kamfutteraler kan henføres til
vikingetid. Indtil dette år har der ikke
været spor efter egentlig bebyggelse fra
denne periode, men ved fladafdækning af
et 6 x 8 m stort areal tæt på kystskrænten
dukkede en hustomt op, der efter stra
tigrafien må dateres til sen vikingetid/tid
ligste middelalder. Desværre har vi ikke
husets længde i sin helhed. Den vestre
gavl er ødelagt af en nedgravning fra
1100-årene og den østre ende synes helt
fjernet ved anlæggelsen af en vældig
brønd i nyere tid.
Huset er orienteret øst-vest og dets syd
væg markerede sig som en bred kulstribe,
der flere steder dækkede over spredt lerklining, antageligt rester efter en let, lerklinet væg. Enkelte flade sten i forløbet
kan være syldsten til lodrette vægstolper.
Husets nordvæg er heller ikke komplet
men i udgravningsfeltets nordøstre hjørne
fremkom en række marksten overlejret af

Nordlige del a f udgravningsfelt fra sommeren 2002. Den sorte stribe på tværs i billedet lige ved landmålerstokken er sydvæggen til et hus fra sen vikinge-tid/tidligste middelalder. Foto: Sydsjællands Museum 2002.

24

lerklining, der må tolkes som rester af
nordvæggens syld. Spor i udgravningsfel
tets østlige profilvæg antyder, at både sydog nordvæg har været forsynet med en
fodrem af langsgående bjælker.
Særdeles interessant var fremkomsten
af en kraftig U-formet ovnkonstruktion
inde i huset. Svage spor antyder, at denne
har stået op mod en skillevæg i bygnin
gen. Ovnen var opfyldt af sort trækul, og
mellem åbningen og bygningens nordvæg
lå et tykt lag med brændt lerklining og
sort trækul i flere lag, som om der er tale
om gentagne udrensninger af ovnen. Hvad
ovnen har været brugt til, ved vi på
nuværende tidspunkt ikke.

Ovn i huset efter tømning.
Foto: Sydsjællands Museum 2002.

Under udgravningen af huset blev det
endvidere klart, at der umiddelbart forud
for husets opførelse har været aktivitet på
stedet. Direkte på undergrund sås spor
efter et "tæppe" af smågrene, og på dette
tæppe lå flere helt lyse askepletter eller
måske snarere -bunker, der har svedet det
underliggende grenlag.
Også her må vi melde pas: En god for
klaring på bunkerne, har vi ikke. Med
meget stor bæven, vil jeg dog nævne, at
Tage laCour i "Danske Borganlæg"
mener, at navnet Vordingborg er afledt af
ordet "varde" - måske er askebunkeme
spor efter en eller anden form for fyr.

Lys askeplet. Den mørke stribe langs pletten er
grenrester, der er brændt a f den varme aske.
Foto: Sydsjællands Museum 2002.

Profil gennem borgvolden til den ældste borg.
Stenene og den mørke aftegning er selve volden.
Herunder ses en gennemløbende sort stribe, der er
kulturlag fra fø r borgens etablering.
Foto: Sydsjællands Museum 1998.

Når det med sikkerhed kan siges, at hus
og tilhørende kulturlag i tid ligger forud
for den første borg, er det fordi denne
nederste kulturhorisont løber ind under en
lervold, der danner den ældste borgs
befæstning.
Store mængder brændt lerklining og
sammenhængende stykker af brændte
planker og bjælker ligger i kærnen af den
første borgs vold og vidner om, at man
forud for borgens anlæggelse har brændt
en eksisterende bebyggelse af og ryddet
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tomterne ved at dynge læs efter læs af
brandmateriale op i den nye borgs vold.
Også skeletdele fra menneske er ind
lejret i volden. De må stamme fra øde
læggelsen af den kirkegård, vi i 1995-96
undersøgte et mindre udsnit af. Begravel
serne ligger 65 m nord for kystskrænten,
og en markant grøft, gravet skråt gen
nem kirkegården, viser, at denne er øde
lagt engang i 1100-tallet, antageligt i for
bindelse med etableringen af den første
borg.

Udsnit a f kirkegård fra sen vikingetid. Den grå
zone markerer en grøft fra 1100-tallet, der har øde
lagt adskillige grave.

Eksistensen af en kirkegård tyder på, at
stedet også forud for borgen har haft en
vis pondus. De tidlige danske kirker blev
ofte opført af stormænd i tæt tilknytning
til deres herresæde. Det vil derfor være
nærliggende at gætte på, at Vordingborg
allerede i 1000-tallet har tilhørt den dan
ske konge.
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Antageligt er der ikke meget tilbage af
vikingetidens kongsgård. Middelalderbor
gen er lagt helt ud til kystskrænten og
omgives på de øvrige sider af en over 20 m
bred voldgrav, der indrammer en ca. 15 x
30 m stor borgplads omgivet af en ca 10 m
bred vold. Jorden til borgvolden må være
taget fra voldgravens opgravning. De man
ge bygningsrester i volden tyder derfor på,
at de centrale dele af kongsgården har lig
get, hvor voldgraven fik sin plads.

Gamle udgravninger markeret med grå, Sydsjæl
lands Museums udgravninger markeret med sort.
1. Palatiumfra omkring år 1200.
2. Vikingetidshus.
3. Voldgrav til ældste borg
4. Kirke gård fra sen vikingetid/tidlig middelalder.
5. Kirkegård fra 1200-tallet frem til 1400-tallet.
6. Brolagt plads fra midten a f 1300-tallet.

Valdemar den Stores borg
Det har tidligere været skrevet, at Valde
mar den Stores borg, der synes opført
omkring år 1160 er bygget i sten. Mægti
ge støttepiller uden for søndre ringmur er
på baggrund af stilistiske træk blevet tol-

ket som de sidste rester af denne borg
(laCour 1972 I, 2 13ff). Dette er imidlertid
forkert. Støttepillerne er langt senere, de
synes at være tilføjet, da Valdemar Atterdag i 1360-erne totalrenoverer Vording
borg.

De nyeste undersøgelser har tværtimod
vist, at der intetsteds i Valdemar den Sto
res borg er anvendt tegl. Borgen har, som
nævnt, været omgivet af en lervold, der
har været holdt på plads af en forhudning
i græstørv. Svage spor af formuldet træ
antyder, at der herudover har været en
beklædning af planker.
Langs indersiden af den sydlige vold er
fremdraget nedgravninger til kraftige,
skråtstillede stolper, der må være støtter til
en palisade, som har stået på voldens top.
Da volden i forbindelse med borgens
ombygning omkring år 1200 er blevet del
vist udjævnet, findes der i dag ikke spor
efter denne palisade.

Skt. Andreas Kirke

Udenfor sydmuren har kraftige murpiller a f kampe
sten sikret Valdemar Atterdags ringmur mod ud
skridning.

I den sene del af 1100-tallet har man
påbegyndt bygningen af borgens kirke,
Skt. Andreas, hvis ruiner i dag kan ses
som græsklædte jordvolde lige nordvest
for Gåsetårnet. Kirkeruinen blev totalud

Udgravningsgrøften år 2000. På billedet ses endvidere Sankt Andreas kirkeruin, der er markeret med
græsvolde. Foto: Sydsjællands Museum 2000.
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gravet i slutningen af 1800-tallet og et par
i første omgang oversete sidebygninger
mod syd blev undersøgt af Kai Uldal 1 i
1920-erne. Kirken har været opført i røde
tegl og har fra begyndelsen haft et tårn i
vest. Under kirkens gulv fremdrog man
op mod 100 begravelser og udbygninger
ne mod syd har delvist forstyrret grave fra
begyndelsen af 1200-tallet.
I år 2000 kiggede vi lidt mere på
Andreaskirkens kirkegård, idet vi gravede
en 2 m bred grøft mod vest fra kirkens
vestgavl.

Kirkegården strækker sig 9 m ud fra
kirkens vestgavl og synes intenst udnyttet.
I den opgravede fyld og i grøftens jord
vægge lå adskillige skeletdele, der stam
mer fra grave, der en blevet ødelagt ved
senere begravelser. In situ fandt vi på de
18 m2 14 uforstyrrede eller kun let forstyr
rede begravelser. På et sted lå seks grave
nærmest oveni hinanden, hvilket vidner
om lang tids brug.
Der er både mænd, kvinder og børn.
Mest rørende var en kvindegrav, hvori et
nyfødt spædbarn lå i sovestilling ved

Udsnit a f kirkegården ved Andreaskirken med seks begravelser på samme sted.
Foto: Sydsjællands Museum 2000.
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Kvinde med spædbarn ved hoften. På det indsatte
nærbillede ses endvidere, hvordan moderen har
hænderne foldet under hagen - et senmiddelalderligt
træk. Foto: Sydsjællands Museum 2000.

Kongens repræsentationsbolig, palatiet. Østdelen
med de to kælderrum. A f køkkensektionen i vest er
kun afdækket et mindre stykke, der ses nederst i bil
ledet. Foto: Sydsjællands Museum 1997.

kvindens hofte med den ene arm lagt ind
over kvindens mave.

kongens repræsentationsbolig, borgens
palatium. Allerede i 1945-46 blev denne
bygning lokaliseret første gang, dog uden
at man erkendte dens ælde og formål. I
1996-98 blev bygningen totaludgravet.
Den er næsten 30 m lang og 7 m bred.

I de ældste grave lå de afdøde med
hænderne ned langs siden, en begravelses
måde, der er almindelig i 11- og 1200-tallet, mens skelettet i den yngste grav havde
hænderne foldet under hagen, hvilket er
almindeligt i sen middelalder. Alt i alt
synes det altså som om, at kirkegården har
været i brug fra kirkens opførelse og ind i
1400-tallet, hvilket stemmer fint overens
med, at Vordingborgs nuværende sogne
kirke er opført i midten af 1400-tallet.

Valdemar Sejrs borg
Kirken undergår, som det kan forstås, for
skellige ombygninger i tidens løb. Koret
bygges om, sidekapeller føjes til, og
hvælv sættes ind. Disse er imidlertid
minimale i forhold til de forandringer, sel
ve borgen undergår.
Omkring år 1200 sker den første gen
nemgribende forandring. Voldene jævnes
ud og voldfyldens 1er spredes over den
oprindelige borgplads, hvorved terrænet
her hæves med op til 3 m. Til erstatning
for volden etableres en egentlig, teglbyg
get ringmur og op til borgens sydmur
opføres et stort teglbygget hus, antageligt

Østdelen har været forsynet med to
kælderrum, mens der i vestdelen fandtes
rester af et køkken samt et vest for liggen
de rum, hvis funktion ikke kendes. Begge
kælderrum har været tømt under udgrav
ningerne i 1940-erne, hvorfor der i dag
ikke kan siges yderligere om deres brug.
Køkkenet derimod var næsten uberørt.
Skråt gennem et sammenhængende gulv
af munkesten fører en afløbsrende fra
køkkenets sydvestdel frem til en affalds
sump i rummets nordøstre hjørne. Et sten
frit, rektangulært parti omkring hvilket
der var aflejret meget trækul mellem gulv
stenene tolkes som resterne af en hævet
kogeplads. Ud for denne må en udposning
på bygningens nordmur repræsentere en
bageovn. Genstande, bl.a. rester af et for
nemt glas i en stenfri bræmme langs køk
kenets sydvæg viser, at rummet og der
med huset har været i brug ind i 1400-tal
let. Det vestligste rum i bygningen har
også haft gulv af genanvendte munkesten.
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Kongens repræsentationsbolig. Køkkenet i vestde
len. 1: Sump. 2: kogeplads. 3: Ovn. Foto: Sydsjæl
lands Museum 1998.

Såfremt tolkningen af bygningen som
borgens palatium er rigtig, må det være i
dette hus, Valdemar Sejr gav Jyske Lov i
1241.
Hidtil er der ikke lokaliseret andre byg
ninger til denne borgfase. Det er meget
muligt, at ovennævnte hus har været det
eneste stenbyggede hus, og da overfladen
på denne borgfase ikke er bevaret længe
re, er det meget tvivlsomt, om der overho
vedet kan findes spor efter andre huse, der
formodentlig har haft lerklinede vægge
opført på stensyld.
1200-tals borgen synes at stå stort set
uforandret frem til begyndelsen af 1300tallet, hvor man antageligt på grund af
pladsmangel begynder at lægge bygninger
ud i den omgivende voldgrav. Under
Anden Verdenskrig undersøgte National

museet et mindre område af voldgraven
og blotlagde et bygningskompleks, der
grundet manglende dokumentation er
noget vanskeligt at få hold på. En sam
mentegning af forskellige skitser, sam
menholdt med fotografier viser imidlertid
en eller to sammenhængende bygninger
med forskellige trævægge samt stenlagte
gulve med spor efter afløbsrender,
udslagsvaske og ovnkonstruktioner. Af
datidens udgravere blev bygningerne
kaldt "badstuen", men alt andet lige peger
konstruktioner og fund snarest i retning
af, at det er køkkenbygninger, der er tale
om. Til alt held blev forskellige planker
og bjælker fra disse bygninger lagt ind på
Sydsjællands Museums loft, hvorfor vi på
baggrund af en årringsdatering kan sige,
at bygningerne tidligst blev opført i
begyndelsen af 1300-tallet (Christensen
1998).

Valdemar Atterdags borg
I midten af 1360-erne fornyes borgen
totalt. Valdemar Atterdag opfører den
borg, der skulle blive en af Danmarks
mægtigste borge. Efter 1. Hanseatiske
Krig (1362-1364) fik Valdemar Atterdag
en kolossalt stor løsesum for hanseatiske
krigsfanger, og det er nærliggende at anta
ge, at han med disse midler forberedte sig
på den krig, han må have vidst ville kom
me et par år senere.

Valdemar Atterdags mægtige voldgrav mod øst. Foto: Dorthe Wille-Jørgensen 2000.

30

Omfattende terrænreguleringer uden
for den eksisterende borg, nedrivning af
ringmur og opfyldning af voldgrav lagde
grunden til en split moderne borg. Kun
det stykke af den gamle borgs ringmur,
der støttede palatiet, samt selve palatiebygningen fik lov at stå. Resten blev helt
jævnet med jorden.
Valdemar Atterdags borg må være byg
get efter helt moderne principper. Han var
opvokset ved den tyske kejsers hof, hvor
hans storesøster opholdt sig efter at hun i
1324 var blevet gift med markgreven af
Brandenburg, kejserens søn. Ved kejse
rens hof må han have haft omgang med
adskillige europæiske fyrster, hvorfor vi
må gå ud fra, at han kendte til moderne
nordeuropæisk borgbyggeri.
Valdemar Atterdags borg blev omkran
set af en voldgrav, der hører til blandt Dan
marks største, hvis vandforsyning blev sik
ret gennem opstemningen med en omkring
200 m lang og op til 4 m høj dæmning af
en øst for borgen løbende bæk.

Den østlige del a f Algade, fra Gåsetorvet til det
gule rådhus, der ses i baggrunden, løber på Val
demar Atterdags dæmning. Foto: Sydsjællands
Museum 2001.

Opstemningen dannede et meget stort
vandreservoir nord for borg og by, der i
1600-tallet kaldes Badstuesøen.
Neden for borgen, ud mod Skidtnoret
lagdes endnu en dæmning, inden for hvil
ken havbunden kunne uddybes til en
egentlig, dyb voldgrav. Dæmningen førtes
så langt mod vest, at den afskar den inder-

Vordingborg i 1700-tallet. Set fra nordøst. Nogle børn ses vadende i den lavvandede Badstuesø.
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ste del af Skidtnoret, det der i dag kaldes
Dyre- og Kirkeengen. Også her har man
åbenbart ønsket at kunne kontrollere
vandmængden, idet et endnu markant
kanalforløb, kaldet Valdemars Kanal ved
Rosenfelt Gods nordvest for Vordingborg
synes at være etableret for at lede vand til
Kirkeengen.
Selve borgen skulle kunne huse et stort
antal soldater og deres fornødenheder,
våben, proviant og andet udstyr. Desuden
var den egnens administrative center, hvor
for en meget stor forborg blev omkranset
med beskyttende mure. Fire mægtige tårne,
hvoraf Gåsetårnet var det største skulle
sammen med 12 i ringmuren inkorporerede
halvtåme beskytte soldater, administration
og tros mod fjendtlige angreb.
Længst mod syd placeredes højborgen,
kongens domæne. Dette blev den absolut
stærkest befæstede del. 2 'A m tykke mure
suppleret med fem meget kraftige tårne
dannede en omtrent uindtagelig fæstning
omkring kongens person. Det er ruinerne
fra disse murforløb, der endnu i dag kan
ses i Vordingborg.
Byggeriet har krævet tilførsel af store
mængder byggemateriale. Vognlæs efter
vognlæs med tømmer, sten, kalk og sand
er kommet til byggepladsen. I forbindelse
med de arkæologiske udgravninger i 1999
og 2000 afdækkede vi mellem Sydsjæl
lands Museums bygninger og ruinerne fra
Andreaskirken sporene af en stor, brolagt
plads med dybe hjulspor.
Pladsen kan dateres til midten af 1300tallet, og den skal sandsynligvis tolkes
som værende etableret i forbindelse med
Valdemar Atterdags borgbyggeri. Her los
sedes de mange læs.
Valdemar Atterdags borg kom heldigvis
aldrig til at stå sin prøve som militært
anlæg. Den led nemlig af den fejl, som de
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En brolægning fra byggeriet a f Valdemar Atterdags
borg. De skrå linier i brolægningen er hjulspor.
Foto: Sydsjællands Museum 1999.

fleste militære anlæg lider af. Den blev
bygget til den sidst førte krig, hvorfor den
ikke var tilpasset den følgende tids krigs
teknologi: Skydevåben, der affyres med
krudt. Og den ville aldrig have kunnet
modstå et angreb med kanoner. Sidste
gang borgen udsættes for fremmed mili
tær var under Svenskekrigen 1658-60,
hvor Carl X Gustav overraskende ankom
til Vordingborg fra syd.
Da stort set hele Vordingborgs forlæg
ning var kaldt til København, kom det
aldrig til et slag om borgen.
Efter 1660, med enevældets indførelse
blev Vordingborg givet til Frederik d. 3 / s
søn Prins Jørgen som arvelen. Borgens
bygninger blev for en stor del revet ned
og i 1671 påbegyndtes byggeriet af et for
nemt palæ på højborgens plads. Dermed
var middelalderborgens æra for alvor slut.
I dag står kun de sørgelige ruiner af bor
gens ringmure tilbage, kun Gåsetårnet
vidner om fordums storhed.

Karl Gustavs rute over bælterne. Vordingborg er yderst til højre.

Tak til:
Vordingborg kommune, Dronning Mar
grethe IPs Arkæologiske Fond og Farumgaard-Fonden for velvillig støtte gennem
årene.

Løffler, J.B. 1906: Vordingborg Slotskir
ke. Aarbog for Nordisk Oldkyndighed og
Historie 1906.

Litteratur

Mollerup, W. 1908: Nationalmuseets
Anden Afdeling. Redegørelse for dens
Virksomhed siden 1892.

Christensen, K. 1998: Arringsdateringer
af træ fra kongeborgen i Vordingborg.
Kulturhistoriske Studier 1998.

Roussel, Aage 1942: Danmarks Middelal
derborge.

Andersen, Niels H. 1989: Sarup: befæste
de kultpladser fra bondestenalderen.
Jensen, Chr. A. 1927: Nationalmuseets
Anden Afdeling 1920-1942. Fortid og
Nutid VI, 1926-27.

Uldall, Kai 1928: Vordingborg Slot og
Købstadens Befæstning. Aarbog for
Historisk Samfund for Præstø Amt 1928.
Wille-Jørgensen, D. 1995: Kongeborgen
Vordingborg. Kulturhistoriske Studier
1995.

LaCour, Vilh.1972: Danske Borganlæg.
33

Wille-Jørgensen, D. 1996: Kongeborgen i
Vordingborg - Arkæologiske undersøgel
ser i 1995. Kulturhistoriske Studier 1996.

Wille-Jørgensen, D. 1999: Slotsruinen i
Vordingborg - De arkæologiske under
søgelser i 1998. Kulturhistoriske Studier
1999.

Wille-Jørgensen, D. 1996: Vordingborg borgen som ingeniørarbejde. Under Stor
strøms Himmel 1996.

Wille-Jørgensen, D. 1999: Vordingborg
Guide 1999.

Wille-Jørgensen, D. 1997: Kongeborgen i
Vordingborg - De arkæologiske under
søgelser i 1996. Kulturhistoriske Studier
1997.

Wille-Jørgensen, D. 2001: Wiederverwen
dete Kalksteinquader in der Burg zu Vor
dingborg. Castelia Maris Baltici 3-4,
2001.

Wille-Jørgensen, D. 1998: Vordingborg
Slotsruin - De arkæologiske undersøgel
ser i 1997. Kulturhistoriske Studier 1998.

Dorthe Wille-Jørgensen
Født 1955 i Århus. Student fra Thisted Gymnasium 1974. Mag.art. i
forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet 1985.
Skiftende ansættelser på Nationalmuseet og i Skov- og Naturstyrel
sen samt på diverse lokalmuseer.
Fra 1993 museumsinspektør på Sydsjællands Museum med middel
alder som ansvarsområde.

34

Skanser i Præstø Amt
1600-1814

Ole L. Frantzen

35

Indledning
Langs de danske kyster ligger mange
ældre jordanlæg, som ligner resterne af
små befæstningsanlæg. De ses som jord
volde, når man står i terrænet. Man vil til
lige kunne møde vejskiltet Skansevej,
hvilket kan være det eneste, som indike
rer, at der har ligget eller ligger et gam
melt fæstningsværk. Det er historien om
disse anlæg, denne artikel beskæftiger sig
med. Spørgsmål som, hvornår de er fra,
hvad formålet var, hvorledes de blev byg
get, vil blive søgt besvaret. Geografisk vil
artiklen dække skanser på
Syd- og
Sydøstsjælland, Møen, Nordøstfalster
samt småøerne Masnedø og Bågø, dvs. i
vid udstrækning det gamle Præstø Amt.
Der findes oplysninger om skanser i
dette område fra 1600-tallet til 1814. For
at forstå sammenhængen med de begiven
heder, der fandt sted, da anlæggene blev
opført, er redegørelsen opbygget kronolo
gisk, men i denne tidsmæssige ramme
behandles emnet inden for følgende geo
grafiske områder: Storstrømmen, Bågøsund og Grønsund, Ulfsund, Møen, ind
sejlingen til Præstø, Stevns Klint og Køge
Bugt.

Skanser før 1720
Det ældste befæstningsanlæg i området er
sandsynligvis den lange jordvold, der
strækker sig fra Tryggevælde Ås udløb til
Køge Sønakke (Køyers Huck). Typen fin
des andre steder på Sjælland. Vort kend
skab til disse anlæg er meget begrænset;
vi ved bl.a. ikke, hvor gammelt anlægget
ved Stevns er. De ældste skanser er næppe
fra før 1500-tallet, den tid hvor forladeka
nonerne kom til Danmark. Skanserne
blev oftest anlagt i en krigs- eller krisesi
tuation, f.eks. under Kejserkrigen 162529 kan der være blevet opført mindre
befæstningsanlæg i området. Fra Kejser
krigen ved vi, at statholderen i Køben
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havn, Frantz Rantzau, den 23. februar
1628 fik besked på at lade ingeniører og
konduktører afstikke og anlægge skanser
på Sjælland, i Skåne og andetsteds langs
kysterne, hvor der var behov herfor; men
hvor disse værker blev anlagt, ved vi ikke.
Herefter har vi kun kendskab til kystfor
svarsanlæg på Sjælland ved Kastrup.

Torstenssonkrigen 1643-45
Krigen, der blev opkaldt efter den svenske
hærfører Lennart Torstensson, var et
svensk forsøg på et endeligt opgør med
Danmark. Den danske flådes nederlag ved
Femern Bælt i oktober 1644 medførte sto
re landafståelser til Sverige ved freden i
Brømsebro året efter. Tabet af søherre
dømmet betød i 1644, at de danske øer lå
åbne for en svensk invasion, og for at
imødegå denne trussel blev flere steder
opført skanser. På Sjælland kender vi
f.eks. til anlæggelsen af værker ved Rør
vig og Hundested. I det sydsjællandske
område og på øerne har vi også oplysnin
ger om skansebyggeri.
Fra anlæggelsen af skanser under Karl
10. Gustav-krigene 1657-60 hører vi i
efteråret 1657 om en forfalden skanse ved
Grønsund - Boren skanse - hvilket tyder
på, at den er fra Torstenssonkrigen. Der er
sandsynligvis tale om den skanse ved
Grønsund Lodshuse på Falsters østkyst,
der senere blev kaldt Borre skanse. Til
svarende hører vi, at Holtug skanse var
forfalden i 1657, hvilket må betyde, at
den også er fra Torstenssonkrigen. Ved
Køge, der var uden forsvarsværker, blev
der i 1644 bygget to små stjerneskanser,
Søndre og Nordre skanse ved indsejlin
gen til Køge. Deres placering fremgår af
et kort over byen tegnet af den svenske
ingeniørofficer Erik Dahlberg i 1659; det
år, hvor skanserne blev sløjfet for at give
plads til en større svensk fæstning ved
Køge.

Karl 10. Gustav-krigene 1657-60
I 1657 erklærede Danmark Sverige krig
for at genvinde, hvad der var tabt ved
Brømsebrofreden 1645. Krigslykken var
imidlertid imod danskerne. Karl 10.
Gustavs legendariske togt over de isdæk
kede bælter i februar 1658 overrumplede
det danske forsvar, og snart stod svensker
ne foran København. I denne situation gav
man op. Prisen for en fred var afståelse til
Sverige af store dansk-norske landområder
ved Roskildefreden i februar 1658.

Belejringen fortsatte imidlertid, og de
svenske besættelsesstyrker bredte sig ud
over det øvrige land, herunder Lolland,
Falster og Møen. Med støtte fra Nederlan
dene genvandt Danmark initiativet, og
med Fyns generobring i november 1659
led Karl Gustavs erobringsplaner endeligt
skibbrud. Krigen endte med en lille terri
torial forbedring i forhold til Roskildefre
den, men samtlige østdanske provinser
med undtagelse af Bornholm var gået
tabt.

I sommeren 1658 besluttede den svenske
konge sig for endnu et opgør med Dan
mark, bl.a. for at kunne underholde sin
hær. En svensk hærstyrke gik i august
1658 i land i Korsør, og København blev
nu belejret. Men denne gang gav man
ikke op. Nederlandene kom nu til undsæt
ning og et svensk stormangreb på hoved
staden blev afværget i februar 1659.

For at styrke forsvaret af Sjælland og
øerne blev der allerede i foråret 1657
givet ordre til opførelse af skanser, hvor
der var behov for det. Ved Bågøsund har
vi oplysninger om en skanse ved Sodsehuse på Falster og en skanse på Bågø.
Ved Grønsund blev der enten i 1657 eller
1659 anlagt en skanse ved Grønsund på
Falsters østkyst (Abelvig eller Hesteho

Kort over Holtug skanse. Udateret tegning a f Jørsløff formodentlig fra Store nordiske Krig 1700-20. Skan
sen, der sandsynligvis er fra Torstenssonkrigen 1643-45, har sikkert haft samme udseende dengang som
under Store nordiske Krig 1700-20.
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ved ?), en skanse ved Grønsund Færge
gård på Møen samt Haarbølle skanse på
Møen. Tillige blev skansen ved Grøn
sund Lodshuse (Boren/Borre skanse?)
reetableret. Der fandtes yderligere nogle
mindre fæstningsanlæg på Møen; men det
har imidlertid ikke været muligt at identi
ficere dem.
Ved Ulfsund blev bygget skansen ved
Koster Færgested og Ulfshale skanse i
1657. De kan også være bygget i foråret
1659 samtidig med opførelsen af en stjer
neskanse ved Koster, Sprove skanse og
Brøndehøje skanse. Ved Stevns Klint og
Køge Bugt omtales i december 1657, i
forbindelse med feltmarskal Ebersteins
inspektion af forsvaret, Rødvig skanse,
Holtug skanse og Prambro skanse. Tillige
har vi oplysninger om Søndre og Nordre
skanse ved indsejlingen til Køge.

Skånske krig 1675-79
Efter tabet af Skåne i 1658 og Enevæl
dens indførelse i 1660 koncentrerede man
kræfterne om en modernisering og udbyg
ning af fæstningsværkerne omkring
København, og de eksisterende skanser
forfaldt. Det var imidlertid først under
Skånske Krig, at der atter kom gang i
skansebyggeriet. Københavns statholder
fik i begyndelsen af krigen ansvaret for
det sjællandske kystforsvar, og sammen
med militæringeniøren Gottfried Hoff
mann udarbejdede han planer for anlæg af
nye kystskanser rundt om på Sjælland. På
Sydsjælland fik den kendte kaptajn Svend
Poulsen, Gøngehøvdingen, ansvaret for
Holtug Skanse, men vi hører ikke nærme
re herom. Hvorvidt der også blev anlagt
skanser på Falster og Møen, ved vi ikke.

Store nordiske Krig 1700-20
År 1700 kom Danmark-Norge igen i krig
med Sverige. Mens den danske hær ope
rerede i hertugdømmerne for at annektere
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hertugen af Gottorps land, gik en svensk
hær i land ved Humlebæk i Nordsjælland
og truede København. England og Hol
land greb imidlertid ind og gennemtvang
en fredsslutning, der genoprettede situati
onen fra før krigsudbruddet. Efter det
katastrofale svenske nederlag ved Poltava
i Rusland i 1709 opstod en gunstig chance
for at generobre Skåne. Danmark-Norge
gik derfor atter ind i krigen. Håbet om
revanche blev dog ikke indfriet, fordi den
danske hær som oftest blev slået af sven
skerne. Selv om det gik bedre til søs, var
flåden ikke altid i stand til at sikre søher
redømmet i vore farvande, hvorved
kysterne og de indre farvande lå åbent for
angreb. Efter den svenske konge Karl 12.s
død i 1718 ebbede krigen ud, og freden
indfandt sig omsider i 1720.
Truslerne om store og små svenske
angreb under Store nordiske Krig gav
ikke alene anledning til overvejelser om
forsvaret af hovedstaden, men også om
kystforsvaret af hele Den sjællandske
Øgruppe. Flere gange under krigen iværk
sattes bevogtning af kysterne. Tillige blev
ældre skanser genopbygget eller nye
anlæg opført.
I forbindelse med forsvarsforanstaltnin
ger i 1713 har vi oplysninger om to ældre
skanser ved Grønsund - Haarbølle og
Borre skanse på hver side af sundet. I
1716 overvejede man at bygge nye skan
ser ved Grønsund, men man endte med at
udbedre de forskansninger, som i forvejen
lå der. Arbejdet blev overdraget til inge
niørofficeren, major Andreas Günther,
som i midten af maj 1716 rapporterede, at
han havde efterset skanserne ved Grøns
und. Ved færgestedet lå Borre skanse
meget forfalden, og lidt sydøst herfor lå
Abelvig skanse i samme dårlige stand.
Endnu sydligere ved Hestehoved, ved
Grønsunds sydlige udmunding, lå grun-

Borre skanse. Tegning a f major Andreas Günter 1716. Foto: Tage Ludvigsen, Rigsarkivet.

den Tolken midt i sundet og tvang skibene
til at gå tæt under land. Her kunne et bat
teri gøre nytte. Major Günther tog den 18.
maj fat på byggeriet, og den 26. juni ind
berettede han, at Borre og Abelvig skan
se var færdige.
Haarbølle skanse ønskede han bibe
holdt og repareret. Tillige blev Hesteho
ved skanse opført. Fra skansebyggeriet i
1801 har vi oplysninger om, at der var
anlagt eller genopført andre skanser i
området under Store Nordiske Krig Stjerneskansen ved Sodsehuse på Nord
falster og skansen ved Grønsund Fær
gegård på Møen.
I 1713 blev egnen omkring Præstø
anset for særlig udsat for fjendtlige
angreb. I marts måned blev det derfor
besluttet at opføre et batteri på stedet.
Arbejdet kom hurtigt i gang, og i midten
af maj blev der fra Tøjhuset i København
sendt skyts og ammunition til Præstø. Fra
et kort i Forsvarets Bygningstjenestes

historiske tegnearkiv over de arbejder, der
blev udført langs kysten ved Stevns og
ved Præstø i foråret 1713, omtales
opførelsen af et nyt batteri ved Strandegaard Klint til forsvar af kysten og indsej
lingen til Præstø. Batteriet ved Strandegaard var et firkantet anlæg bygget til 10
kanoner, med hvilke man var i stand til at
bekæmpe fjendtlige skibe ude i indløbet
til Præstø, der lå nogle hundrede meter fra
kysten.
Forsvarslinien ved Stevns strakte sig
fra Rødvig i syd til Tryggevælde Ås udløb
i nord. Otte batterier udgjorde forsvarets
hovedelementer, og imellem disse løb fle
re steder brystværn for fodfolk. Rødvig
skanse var et firkantet anlæg, åbent bagtil
- et batteri - beregnet til 7 kanoner. I øst
lig retning, i tilknytning til skansen, lå et
lille batteri til 2 kanoner, Rødvig anneks
batteri. Den næste skanse på Stevns var
Holtug skanse. I det historiske tegnearkiv
findes udaterede kort, der enten er fra år
1700 eller tidligere. Fra disse kender vi
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Kort over egnen omkring Stevns Klint og indsejlingen til Præstø med placeringen a f befæstningsanlæg.
Tegning a f major Andreas Günther 1713. Foto: Tage Ludvigsen, Rigsarkivet.

skansens udformning og placering i ter
rænet. Den var bygget som et firkantet
anlæg åbent bagtil og med skydeskår for
7 kanoner. Nord for Holtug skanse ved
Skovhuset (Schauhaus) var opført et nyt
batteri til fem kanoner - Skovhus batteriet.
Herefter fulgte to mindre befæstnings
anlæg ved kysten foran de to små søer
Møllesø og Dybsø. Befæstningsanlægget
blev benævnt batterierne ved Wasser
platz. Værket er sandsynligvis opført år
1700. Lidt nord for disse anlæg lå batteri
et neden for Myrebjerg. Batterirækken
blev afsluttet med batteriet ved Køge
Sønakke (Køjes Wacht). Det var ligesom
de øvrige små batterier formodentlig
anlagt år 1700. Ved Storedal var år 1713
placeret en artillerireserve bestående af et
antal svære kanoner. De kunne anbringes
efter behov til bekæmpelse af fjendtlige
landgangsfartøjer eller større fjendtlige
orlogsskibe, der gik tæt ind under kysten.
I Forsvarets Bygningstjenestes histori
ske tegnearkiv findes en udateret tegning
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signeret A. Günther af en skanse benævnt
Brøndehøje skanse, som må have fået
navn efter Brøndehøje by, der lå på
Møens sydøstlige hjørne ved Busene, og
som gik til grunde under stormfloden i
1625. Her ligger stadig en skanse, som
senere blev kaldt Busene skanse. Det fla
de land og det lavvandede kystområde på
sydøstkysten af Møen må have begrundet
opførelsen af et kystforsvarsanlæg her,
dels til forsvar mod et fjendtligt land
gangsforsøg, dels til beskyttelse af skibs
farten.
Skansetegningen er formodentlig fra
1716, udført af major Andreas Günther i
forbindelse med det øvrige skansebyggeri
på Møen og Falster dette år. Tegningen
viser et cirkulært anlæg omgivet af en høj
vold og en grav samt et krudthus.
Uden for skansen i nordvestlig retning
ligger et vagthus, øjensynlig på det højt
liggende terræn ved den nuværende Bånd
højgård, hvorfra terrænet skråner ned til
kysten. Her er på tegningen anbragt nogle

feltkanoner, som kunne indsættes mod et
fjendtligt landgangsforsøg, hvilket indike
rer, at tegningen er udført på et tidspunkt
under Store nordiske Krig, hvor man fryg
tede en svensk invasion. Skansen er sand
synligvis den samme, som vi kender fra
1659.

Organisation og mandskab
1600-1720
Under svenskekrigene blev skanserne
konstrueret af ingeniører og konduktører
udsendt fra København. Arbejdet blev
imidlertid ofte ledet af andre officerer,
mens det altid var de lokale bønder, der
udførte selve arbejdet. Kystforsvaret, som
skanserne indgik i, blev enten overladt til
de lokale lensmænd eller, som under
Skånske Krig, til Københavns komman
dant. En række undergivne havde ansvaret
på lokalt plan, f.eks. kaptajn Svend Poul
sen ved Stevns. Mandskabet til skansernes
besætning kom i 1600-tallet primært fra
lokale landevæmsenheder, mens det under
Store nordiske Krig enten var infanteristyr
ker fra landmilitsen og den hvervede hær
eller rytterenheder, der udførte strandvagt.

Artilleriet 1600-1720
Skansernes artilleri var glatløbet forlade
skyts af den type, som blev anvendt fra
det 16. århundrede til midten af det 19.
århundrede. Det var altovervejende støbejemskanoner, idet bronzekanoner fortrins
vis blev benyttet til feltartilleriet eller til
flådens regalskibe. Vi kender ikke meget
til hvilke typer, der var tale om, fordi
Tøjhusregnskabeme og andre inventarli
ster ikke er så detaljerede, at man kan
identificere skytset nærmere. De fleste af
hærens og flådens støbejemskanoner var
importeret skyts fra Sverige samt i mindre
omfang fra England og det nuværende
Ruhrområde. I løbet af 1600-årene blev
der dog også fremstillet kanoner på de
norske jernværker.

Efter Enevældens indførelse iværksat
tes en genoprustning, og i forbindelse her
med blev der indkøbt mange svenske
støbejernskanoner. Under både Skånske
Krig og Store nordiske Krig blev herudo
ver erobret mange svenske kanoner, der
senere blev anvendt af hæren og flåden.
Det drejede sig om tre typer, der ved det
danske artilleri blev kaldt fmbankere efter
det svenske kanonstøberi Finspong samt
svenske hul- og fladbundere efter formen
på kanonens bundstykke. Hovedparten af
de kanoner, som blev brugt ved skanser
ne, var efter al sandsynlighed sådanne
kanoner. Skansernes armering bestod nor
malt af mindre kanoner, 2-6 pds pjecer, og
sjældent af større kanoner som 18 pds pje
cer. I mange indberetninger om fæstnings
artilleriet hører vi, at det var i dårlig stand,
og kanonerne mere egnet til ballastjem for
flådens skibe end til fortsat krigstjeneste.
Der er derfor næppe tvivl om, at skanser
nes kanoner var ældre pjecer i dårlig
stand.
Kanonerne lå hovedsagelig i fæstningsraperter af samme type som til skibsbrug.
Der kan også være benyttet såkaldte vold
lavetter, der lignede feltlavetter. Voldlavetteme var beregnet til skydning over
voldkronen og blev som oftest anvendt
ved befæstningsanlæg uden skydeskår.

Krigsbegivenheder under
svenskekrigene 1600-1720
Under Torstenssonkrigen fandt der ingen
krigshandlinger sted på Sydsjælland og
øerne. Derimod kom det til voldsomme
kampe under Karl 10. Gustav-krigene.
Ikke mindst under den anden krig.
I april 1659 lykkedes det svenskerne at
erobre Falster og Lolland undtagen Nak
skov, der først overgav sig i juli 1659.
Møen blev udsat for flere svenske angreb,
bl.a. ved Grønsund. Først da store svenske
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styrker satte et uventet angreb ind fra
Bågø over det lavvandede farvand kaldet
Letten mellem Bågø og Møen, hvor man
kunne vade over, brød forsvaret sammen
den 29. maj 1659. Med 1 kompagni rytte
re og nogle hundrede landeværnsfolk,
omkring 600 mand, havde man i over en
måned forsvaret øen mod flere fjendtlige
regimenter - et par tusinde professionelle
svenske soldater.
Egentlige kamphandlinger omkring
skanserne fandt ikke sted under Skånske
Krig, bortset fra da kaptajn Svend Poulsen
ved Holtug skanse overværede Slaget i
Køge Bugt 1. juli 1677. Til at assistere
ved bevogtningen af grundstødte svenske
skibe samt til bevogtning af tilfangetagne
svenske søfolk deltog landevæmsenheder
fra Stevns og Bjæverskov Herreder.
Under Store nordiske Krig var der i
højere grad militæraktivitet i området.
Stevns Klint var som nævnt et af de ste
der, man frygtede en svensk landgang i
foråret 1716. Den svenske flåde medbrag
te imidlertid ikke soldater på transportski
be, da den opererede ude i farvandet
omkring Stevns, men svenske orlogsskibe
opbragte mange handelsskibe og sendte
armerede fartøjer ind langs kysten nær
Præstø. Forsvarsstyrkeme var derfor i høje
ste beredskab, for kort tid før havde tre
svenske orlogsskibe vist sig ud for Køge,
og med armerede fartøjer havde svensker
ne lagt sig ind på kanonskudsafstand af
byen og fyret skud på skud, der havde såret
flere gardister, som forsvarede byen.
I Grønsund kom det ikke til kamphand
linger under krigen. Opgaven var her pri
mært at sikre skibsfarten. Hertil kom, at
det dybe farvand mellem Falster, Bågø og
Møen var en fortrinlig ankerplads, der blev
benyttet som samlingssted for transportfar
tøjer og mindre krigsskibe, der skulle sejle
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til Svensk Pommern og støtte hærens og
flådens operationer med henblik på en
erobring af Stralsund og Rügen i 1715.

Kystforsvarsplaner 1790-1795
Efter Store nordiske Krig indtraf en lang
fredsperiode, men under overfladen ulme
de modsætningsforholdet til Rusland og
Sverige, og flere gange var der optræk til
krig. I 1788 blev Danmark-Norge endog
inddraget i den svensk-russiske krig 178890, fordi monarkiet på dette tidspunkt var
i alliance med Rusland. Krigen blev i vid
udstrækning udkæmpet til søs og viste
betydningen af rofartøjer, der kunne ope
rere i kystnære områder i samarbejde med
hæren.
Efter krigen, der endte med status qvo
mellem Danmark-Norge og Sverige, blev
svenske rofartøjer stationeret tæt ved
dansk-norske kyster. Dette bekymrede
regeringen. Der blev derfor i 1790 nedsat
en kommission, som skulle udarbejde for
slag til opbygning af en dansk kystforsvarsflåde, og i forbindelse hermed blev
det planlagt at opføre en række skanser på
Sydsjælland, Falster og Møen. Planerne
blev dog aldrig gennemført, dels fordi
man senere ikke mente der var behov for
disse anlæg, dels kneb det med pengene
til at gennemføre planen.

Skansebyggeriet under Englands
krigene 1801 og 1807-1814
Under opgøret mellem Europas stormag
ter omkring år 1800 tjente Danmark-Nor
ge som neutral nation store summer på sin
skibsfart. For at hævde sin neutralitetspo
litik over for Storbritannien var regerin
gen med kronprins Frederik i spidsen så
uforsigtig at henvende sig til Rusland om
støtte. Russerne benyttede lejligheden til
at fremme egne interesser og oprettede
Det væbnede Neutralitetsforbund beståen
de af Danmark-Norge, Sverige, Preussen

Tegning a f stjerneskanse ved Sodse på Nordfalster fra april 1801. Skansen er oprindelig fra Store nordiske
Krig 1700-20. Foto: Tage Ludvigsen, Rigsarkivet.

og Rusland, hvilket resulterede i, at Stor
britannien i marts 1801 sendte en stor flå
de mod København for at tvinge monarki
et til at træde ud af forbundet. Situationen
førte til Slaget på Reden den 2. april 1801.
Denne begivenhed er velbeskrevet, hvori
mod de mange forsvarsforanstaltninger,
som blev iværksat til beskyttelse af lan
dets kyster i forbindelse med krigen, ikke
er så kendte.

Skansebyggeriet i 1801
Da felthæren ikke var tilstrækkelig til at
sikre kysterne og forbindelsen mellem
landsdelene, udarbejdede hærens ledelse i
december 1800 en plan til forsvar af
kysterne. Den omfattede kystbatterier i
store dele af landet. Efter at have set pla
nen meddelte kronprins Frederik i januar
1801 hærens ledelse, at det var nødven
digt snarest at istandsætte de eksisterende
værker og anlægge nye på kysterne.

I den følgende tid var særlig forsvaret
af Østjylland, Sjælland, Falster og Møen i
fokus. I denne sammenhæng så man på
forsvaret af Grønsund og indsejlingen til
Præstø. I slutningen af januar blev inge
niørløjtnant Gedde sendt ned til området.
Allerede den 11. februar indsendte Gedde
en rapport til ingeniørkorpset, og denne
dannede grundlaget for det følgende skan
sebyggeri.
Gedde anbefalede dog ikke i den givne
situation opførelsen af skanser ved Præstø.
Til gengæld understregede han behovet
for forsvarsanlæg omkring Grønsund.
For at sikre forbindelsen mellem Sjælland
og øerne foreslog Gedde følgende: Re
etablering af redouten ved Sodseby på
Nordfalster ved Bågøsund, anlæggelse af
en redoute på Bågø ved Bågøsund, en
redoute ved Grønsund på Møen
(Hårbølle mark) og en redoute ved Grøn
sunds lodshuse på Falster.
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Ingen af skanserne nåede at blive arme
ret endsige komme i kamp, for krigshand
lingerne blev indstillet efter Slaget på
Reden den 2. april, og snart sænkede fre
den sig atter over landet. I de følgende år
lå skanserne stille hen, mens de var under
tilsyn af civile embedsmænd. I 1804 blev
det imidlertid besluttet, at alle skanser i
landet fra det følgende år skulle overgå til
ingeniørkorpset, man gennemførte en
inspektion af anlæggene i 1805. Men selv
om ingeniørkorpset nu havde overtaget
alle værkerne, var man interesseret i, at de
civile embedsmænd fortsatte som tilsynsmænd. I september 1806 blev de bedt om
at indsende forslag til reparationer. I for
bindelse hermed blev man opmærksom
på, at det ene af anlæggene ved Grønsund
var aldeles forfaldent. På denne baggrund
indstillede ingeniørkorpset til hærens
ledelse, at anlæggene ved Grønsund blev
kasseret. I juni 1807 svarede man, at de
kunne nedlægges for at spare udgifterne
til vedligeholdelse af skanserne. Ordren
blev imidlertid næppe effektueret, for kri
gen stod kort efter atter for døren.

Krigen med Storbritannien 1807
Efter krigen i 1801 forsøgte DanmarkNorge at balancere mellem Storbritannien
og Frankrig. Ved Freden i Tilsit i juli 1807
blev Frankrig og Rusland imidlertid enige
om at tvinge Danmark-Norge til at vende
sig mod Storbritannien, der reagerede ved
at sende en mægtig flåde til de danske
farvande i den hensigt at overtage den
dansk-norske flåde for at sikre sin vitale
østersøhandel og advare Rusland mod at
alliere sig med Frankrig.
Den 6. august blev kronprins Frederik i
Holsten præsenteret for et engelsk ulti
matum: Alliance med os; udlevering af
flåden eller krig. Samme dag blev den
danske gesandt i Paris stillet over for lig
nende franske krav, men før den franske
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henvendelse kunne nå frem til kronprin
sen, havde han afvist det britiske ultimat
um. Krigen var en kendsgerning.
Støttet af den britiske flåde gik en stor
hær i land på Sjælland. Danmark-Norge
erklærede nu Storbritannien krig. Kort
efter var København omringet, og den 2.
september 1807 indledte briterne et bom
bardement. Efter 4 døgn, hvorunder dele
af byen blev ødelagt, overgav danskerne
sig og udleverede flåden.

Opbygningen af et nyt kystforsvar
På trods af de dramatiske og tragiske
hændelser omkring København gik man
overalt i landet i gang med at opbygge et
nyt søforsvar. Da det ikke var muligt at
bygge en ny flåde af store sejlkrigsskibe
på kort tid, koncentrerede man sig om
opbygningen af en flåde af mindre fartøjer
- især rokanonbåde. Krigen mod Storbri
tannien, der varede til 1814, var imidlertid
ikke kun en kamp mellem dansk-norske
kanonbåde og britiske orlogsskibe, for
alene kunne de små rofartøjer ikke forsva
re kysterne. Der blev derfor opført et stort
antal kystforsvarsanlæg, der snart dække
de hele landet. I 1807 var antallet af nye
og ældre skanser i Danmark og hertug
dømmerne 93 stk. I 1809 var antallet vok
set til 134 stk. og i 1813 var det kommet
op på 204 stk. Skansebyggeriet i disse år
på Sydsjælland, Falster og Møen var led i
dette kystforsvar.

Skansebyggeriet 1807-1811
Den 2. december 1807 skrev kronprins
Frederik til cheferne for ingeniør- og artil
lerikorpsene og bad dem om at lade de
eksisterende skanser istandsætte og iværk
sætte nybyggeri en lang række steder. For
at forsvare Møen og Falster samt sikre
overgangen mellem øerne og Sjælland
ønskede han opført en række skanser her.
På baggrund af kronprinsens ordre blev

Kort over Storstrømmen med angivelse a f redouterne på Masnedø og Overhoved samt flådebatteriet
ved grunden Kalvø, januar 1808. Afstanden mellem redouterne var c. 3600 meter (5800 alen). Linjerne,
der stråler ud fra redouterne og flådebatteriet, viser deres max. effektive rækkevidde - ca. 1240 meter
(2000 alen). Foto: Tage Ludvigsen, Rigsarkivet.

premierløjtnanterne Friis, Prangen og
Caroc den 24. december beordret til at
undersøge forholdene de nævnte steder
med henblik på opførelse af skanserne.
De mange skanseanlæg, der i den følgen
de tid blev anlagt, fordeler sig på fire
områder: Storstrømmen, Grønsund, Ulfsund og indsejlingen til Præstø.
For at sikre indsejlingen fra Store Bælt
gennem Storstrømmen blev i foråret op
ført Redouten på Overhoved, Redouten
på Masnedø, Morterstillingen ved
Gåbense og Batteriet ved Vordingborg
Færgested.
Farvandet mellem Masnedø og nord
spidsen af Falster er imidlertid så bredt, at
man med datidens artilleri ikke kunne for
hindre en fjendtlig gennemsejling af Stor

strømmen. Forsvaret blev derfor yderlige
re forstærket med et flådebatteri på tre 24
pds kanoner ved Kalvø. Da farvandsfor
holdene tvang skibsfarten til at sejle tæt
under land ved Falster og tæt på grunden
Kalvø, kunne kanonerne på denne måde
bekæmpe fjendtlige skibe. Kun ude i mid
ten af farvandet, hvor dybden var ringe,
havde kanonerne svært ved at ramme, for
di de ikke var effektive på afstande ud
over 1500 meter.
Trængte fjenden med fladbundede far
tøjer ned midt i farvandet, havde man
imidlertid en 100 pds morter fra Overho
ved til at bekæmpe disse fartøjer. Morte
rer af denne type havde en rækkevidde på
omkring 2000 meter. Selvom træfsikker
heden på de store afstande var meget lille,
ville man være i stand til at forurolige
fjenden.
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Tegning a f Hestehoved redoute, januar 1808. Foto: Tage Ludvigsen, Rigsarkivet.

I kronprinsens skrivelse af 2. december
1807 blev nævnt, at skansen ved Grøn
sund kunne indgå i forsvaret, og, at der
tillige på et fordelagtigt sted på Falsters
østlige kyst ved Hestehoved skulle opføres
et befæstningsanlæg. Desuden skulle der
ved grunden syd for Møen stationeres et
flådebatteri med tre 24 pds kanoner, hvor
ved indløbet fra Østersøen til Grønsund
ville være godt forsvaret. Premierløjtnant
Ræder fik overdraget opgaven ved Heste
hoved, og i foråret 1808 havde han fuld
ført opførelsen af Hestehoved redoute.
Derimod blev arbejdet med opførelsen
af en skanse ved Grønsund Færgegård
indstillet i løbet af foråret 1808, og skan
sen blev snart efter forladt.
Efterhånden viste det sig vanskeligt at
opretholde stationeringen af flådebatteriet
til forsvar af farvandet mellem grunden
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Tolken og Møen. Det blev derfor besluttet
at opføre en redoute syd for den gamle
skanse ved Hårbølle mark fra 1801. Skan
sen blev opført i efteråret 1811 og blev
benævnt redouten ved Phanefjord.
Farvandet mellem Sjælland og Møen
samt forbindelsen mellem de to øer havde
allerede i efteråret 1807 tiltrukket sig
opmærksomhed. Mens englænderne end
nu var på Sjælland, anbefalede den kom
manderende general på Sjælland, general
major Ewald, den 5. oktober, at der blev
anlagt et batterier ved Kallehave. På
denne baggrund blev det besluttet at
opføre et batteri her, og premierløjtnant
Friis fra ingeniørerne fik overdraget opga
ven. Redouten ved Kallehave blev heref
ter opført. Soldaterne opførte også et lille
batteri på den anden side af sundet - Bat
teriet ved Koster Færgegård, således at
overfarten mellem øerne var sikret, og

farvandet kunne spærres med ild. Batteri
et ved Koster Færgegård blev imidlertid
kort efter opførelsen opgivet, da man
anlagde Ulfshale redoute i foråret 1808.
Med sin placering helt ude på Ulfshale
var redouten effektivt i stand til at standse
en fjende, som ville trænge ind i Ulfsund,
da man som følge af farvandsforholdene
netop på dette sted var tvunget til at gå tæt
under kysten. Ikke alene kunne skansen
herfra forhindre en indsejling til området,
man kunne også bedre beskytte den lokale
skibsfart til Stege, hvilket sikkert er for
klaringen på, at batteriet ved Koster Fær
gegård blev opgivet.
Ingeniørkorpset var også i december
1807 blevet bedt om at undersøge forhol
dene ved Stevns og Præstø. Kaptajn Pran
gen fik overdraget opgaven, og i januar
1808 godkendte kronprinsen et forslag til
opførelse af Strandegaard redoute og
Rønneklint redoute til forsvar af indsej
lingen til Præstø havn og red.
Den lange kystlinie fra Fakse langs
Stevns Klint til Køge blev ikke som tidli
gere forsvaret ved hjælp af et fast kystfor
svar bestående af nye eller reetablerede
ældre skanser. I stedet valgte man et
bevægeligt kystforsvar støttet af mobilt
artilleri, som sammen med let infanteri
hurtigt kunne rykke ud til et truet sted,
eller sikre danske handelsskibe, som hav
de søgt ly under kysten for at undgå at bli
ve erobret af engelske orlogsfartøjer.
Fra efteråret 1812 har vi detaljerede
oplysninger om dette mobile artilleri. Et
kørende batteri var med det ene halvbatte
ri stationeret i Hellested og det andet i St.
Heddinge. Hellested var hele batteriets
vinterkvarter. Om sommeren stod et par
kanoner ved Mandehoved, ved Højerup,
Rødvig og Holtug. Herudover kunne ved

Stevns såvel som andre steder på Sydøstsjælland indsættes et halvbatteri kørende
artilleri på fire kanoner, der var stationeret
ved Gisselfeld. Tillige kunne to bevægeli
ge 3 pds kanoner i Køge, betjent af byens
borgerlige artilleri, også indsættes i kyst
forsvaret syd for købstaden.

Organisation og mandskab
1801-1814
Da skanserne i 1801 først nåede at blive
færdige efter krigshandlingernes ophør,
blev de aldrig bemandet. Ganske anderle
des forholdt det sig under krigen 1807-14.
Forsvaret af Sydsjælland m.v. blev inddelt
i følgende tre distrikter: Sydvestsjælland
fra Korsør til Vordingborg, Sydøstsjælland fra Vordingborg til Køge og øerne
Møen, Falster og Lolland.
Til distrikterne hørte et varierende antal
enheder af alle våbenarter - infanteri, ryt
teri og artilleri. Som regel var der tale om
et par infanteribataljoner, nogle selvstæn
dige kompagnier, ofte jægere, et mindre
antal ryttereskadroner samt et eller to bat
terier kørende artilleri. Det var hovedsa
gelig infanteriet, som opførte skanserne ikke mindst soldaterne fra 3. Jyske Infan
teriregiment, som under hele krigen
opholdt sig i området, byggede mange af
befæstningsanlæggene og udgjorde infan
teribesætningen på nogle af disse.
Ved skanserne fandtes også mandskab
af artilleriet. Enkelte, som oftest underof
ficererne, kom fra Danske Artilleribriga
de, hvorimod hovedparten af de menige
kom fra Danske Artilleribataljon, der var
oprettet i februar 1808, da man nedlagde
landeværnet og overførte dets artilleri
kompagnier til henholdsvis Danske og Hol
stenske Artilleribrigade, hvilke netop var
beregnet til bemanding af de mange kyst
forsvarsanlæg. Mandskabet til det køren
de artilleri, der hørte til Sydøstsjællands
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kommandodistrikt, og som lå i St. Hed
dinge og Hellested, kom fra Danske Artil
leribrigade. Det samme var tilfældet med
artilleristerne til halvbatteriet ved Gisselfeld.
De sjællandske kyster samt øerne var
fra februar 1808 og krigen ud tillige ind
delt i kystmilitsdistrikter med chefer, der
havde kommandoen over den lokale kyst
milits. Cheferne havde normalt kvarter
midt i deres distrikt og var underlagt che
fen for det kommandodistrikt, hvor kystmilitsdistriktet lå. Kystmilitsen havde til
opgave at udføre bevogtning og i et vist
omfang at stille mandskab til rådighed
ved skanserne.
Under krigen fandtes også enheder af
søværnet i området. I løbet af vinteren
1807 blev bygget to flådebatterier på
Pedersværft ved Kallehave. Det ene blev
stationeret på grunden Tolken syd for
Møen og det andet blev lagt ved Vording
borg på grunden syd for Masnedø.
Senere tilgik rokanonbåde samt nogle
mindre sejl- og rofartøjer, og søværnets
indsats blev koncentreret om Ulfshale.
Nogle af disse små fartøjer blev benyttet
til udlosning af større skibe og til trans
port af forsyninger fra Stege til Ulfshale,
mens kanonchaluppeme sammen med
andre kanonbåde fra Køge og Dragør
skulle deltage i konvojering af handelsski
be mellem Dragør, Stevns og Ulfshale.

Artilleriet under
Englandskrigene 1807-1814
Ligesom under svenskekrigene anvendte
man under krigen mod England ældre
støbejemskanoner som finbankere samt
svenske hul- og fladbundere, idet man i
vid udstrækning benyttede de gamle
kanoner, som var blevet efterladt på Hol
men efter briternes erobring af flåden og
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alt materiellet til skibenes udrustning i
september 1807. Man brugte imidlertid
også andre kanoner end det gamle skyts.
De største pjecer, de 36 pds kanoner var
støbejemskanoner af flådens system 1786.
Hovedparten af skansernes kanoner var
imidlertid 24 og 18 pds pjecer. De 24 pds
støbejemskanoner har været af flådens
system 1692, hvorimod de 18 pds pjecer
både kan have været finbankere, svenske
hulbundere eller af flådens system 1692.
De 12 pds kanoner har været støbejems
kanoner af hærens system 1753 eller
svenske hulbundere.
Mortererne har formodentlig været 100
pds støbejernsmorterer af flådens system
1805. De 6 pds bronzekanoner til skanser
ne var enten af hærens system 1762 eller
1766, sandsynligvis det ældste, fordi de
nyeste og bedste kanoner blev brugt af
feltartilleriet. Det kørende artilleri var
udrustet med bronzeskyts af hærens
system 1766, hvorimod de bevægelige 3
pds bronzekanoner fra Køges borgerlige
artilleri har været af hærens system 1687.
Skytsunderlaget, affutagerne, til kano
nerne var indtil slutningen af 1700-tallet
fæstningsraperter af samme type som blev
benyttet under svenskekrigene. I 1788
indførtes efter fransk forbillede en såkaldt
høj (kyst)affutage, hvor kanonen lå i en
rapert, der rekylerede på en slæde. Da
slæden med sine hjul drejede på brisken
(et træbjælkeunderlag) og kanonen efter
hvert skud selv rullede frem i skudstilling,
var kanonen i denne affutage let og hurtig
at betjene, og derfor velegnet mod et
bevægeligt mål som et skib. I denne affu
tage skød man over brystværnet uden
brug af skydeskår.
Ammunitionen bestod af projektil, lad
ning og antændelsesmidler. Det normale

projektil var den massive runde kugle til
brug mod bl.a. en skibsside. Ladningen
var enten krudt i fyldte poser (karduser)
eller løst krudt. Til at antænde pjecen blev
brugt brændende lunter eller fængrør.
Mortererne benyttede udelukkende hule
bomber, hvori lå en sprængladning af
krudt, som blev antændt af et brandrør.
For at forstå betydningen af skanserne
og for at kunne vurdere deres forsvars
værdi skal kort omtales skytsets række
vidde og dets virkning i målet.
De store kanoner, de 36, 24, 18 og 12
pds kanoner, kunne skyde lidt over 2000
meter, men chancen for at ramme et mål
som et skib var lille. Først på afstande af
1000 meter eller mindre var virkningen

god. Hvert andet skud ville da sandsynlig
vis ramme og virkningen være rimelig
stor. De mindre pjecer - 6, 3 og 2 pds
kanonerne - var ikke effektive ud over
1000 meter, og først på 600 -300 meters
afstand var træfsikkerheden stor og virk
ningen i målet god. Skudkadancen for
skydning med 18 og 12 pds kanoner fra
kystbatterier var ca. 1 skud hvert andet
minut.
Ved skydning med de mindre pjecer var
skudhastigheden væsentlig højere. Morte
rerne skød derimod meget langsomt, fordi
de var vanskelige at lade. De 100 pds
støbejernsmorterer af flådens system 1805
kunne kaste ud på afstande af c. 2000
meter, men træfsikkerheden var ringe.

Tegning afen 36 pds støbejemskanon i rapert på slæde, såkaldt høj affutage, der var i brug ved kystartille
riet under krigen 1807-1814, tegnet 1817. Tøjhusmuseet.
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Til betjening af kanonerne krævedes et
skytsmandskab af en vis størrelse. Dette
var afhængig af pjecens kaliber, vægt og
affutage. Små kanoner behøvede kun få
mand til betjeningen, fordi hver mand
kunne udføre flere funktioner under skyts
betjeningen. De små 2-6 pds kanoner kun
ne betjenes af 4-5 mand, hvorimod de
større kanoner og mortererne krævede
mindst 6-7 mand, som ikke alle behøvede
at være artillerister. Også infanterister og
kystmilitsfolk blev brugt til betjening af
skytset.

farvande. Hovedparten af disse foregik
enten i Store Bælt, hvor det var vigtigt for
briterne at få deres konvojer sikkert igen
nem, eller langs Nordjyllands kyster, der
var udgangspunkt for den livsnødvendige
korntransport til Norge.

Krigsbegivenheder under
Englandskrigen 1807-1814

I dagene 13.-17. oktober 1807 opstod
der ved Gåbense færgested et par
småkampe med britiske orlogsskibe, som
lå dér for at forhindre overførslen af dan
ske tropper til Sjælland fra Holsten, efter
de via Femern og Langeland var ankom
met til Lolland og Falster.

I 1801 var kamphandlingerne koncentre
ret omkring København. Under krigen
1807-14 fandt ud over de større kendte
kampe adskillige små træfninger sted
langs de danske kyster og i de danske

De øvrige småkampe fandt sted, når briti
ske orlogsskibe forsøgte at erobre danske
handelsskibe, der søgte ly nær kysten, og
når danske styrker prøvede at forhindre
dette. Netop et par episoder af denne art
kendes fra Sydsjælland og øerne.

Ulfshale redoute. Til venstre ses to kanonchalupper, herefter hytter fo r redouten samt kanonbådenes mand
skab og til højre befæstningsanlægget med flagstang. Tegnet afS.L. Lange, august 1812. Tøjhusmuseet.
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I juni 1812 var der ved Møen samlet en
stor konvoj på 122 handelsskibe, der skul
le til København. Da briterne fik nys om
den store konvoj, sendte de et linieskib, to
fregatter samt nogle mindre skibe ned til
Møen. Det lykkedes imidlertid de danske
rokanonbåde at konvojere de mange han
delsskibe frelst til København, men både
ved Ulfshale og ved Stevns kom det til
kamp, hvor man havde gavn af landfor
svaret.

Skanserne rømmes 1814
Med freden i Kiel den 14. januar 1814,
hvor Danmark måtte afstå Norge til Sveri
ge, var krigen forbi. Få dage efter gik man
efter ordre fra kongen i gang med at røm
me de mange skanser overalt i Danmark og
hertugdømmerne. I den anledning fik kap
tajn Prangen ordre til at berejse kystbatteri
erne for at tage hånd om afviklingen.
Soldaterne forlod området og kanoner
samt ammunition blev bragt til Køben
havn. Skanserne lå nu stille hen og kom
ikke mere i tjeneste. De forfaldt langsomt,
og flere steder forsvandt de med tiden
fuldstændigt, bl.a. i forbindelse med ud
bygningen af infrastrukturen; ved an
læggelse af broer, havne m.v.

Afslutning
Redegørelsen har været koncentreret om
undersøgelsen af, hvor mange befæst
ningsanlæg, der blev opført fra begyndel
sen af 1600-tallet og frem til 1814 på
Sydsjælland og øerne, og den kontekst,
som de blev skabt i.
Der er imidlertid ikke gravet særlig
dybt i lagene under de enkelte anlæg,
hvilket er muligt især for perioden 1801
og 1807-1814, hvor materialet er meget
omfattende. Der er således tale om et
første spadestik med henblik på frem
dragelse af ny viden om emnet.

Undersøgelsens hovedresultat er, at vi
nu har kendskab til langt flere skanser og
deres omtrentlige placering end tidligere,
og vi ved i de fleste tilfælde, hvornår de er
opført. Kronologisk fordeler skansebyg
geriet sig i to perioder: Svenskekrigene
1600-1720 samt krigene med Storbritan
nien 1801 og 1807-1814. Vi har kendskab
til følgende anlæg på Sydsjælland, Nordøstfalster, Bågø og Møen:
Torstenssonkrigen 1643-45
Grønsund
1 skanse
Stevns Klint og Køge Bugt 3 skanser
Karl 10. Gustav krigene 1657-60
Bågøsund og Grønsund
6 skanser
Ulfsund
2 skanser
Øvrige Møen
3 skanser
Stevns Klint og KøgeBugt 5 skanser
Store nordiske Krig 1700-20
Bågøsund og Grønsund
Øvrige Møen
Indsejlingen til Præstø
Stevns Klint

6 skanser
1 skanse
1 skanse
8 skanser

Englandskrigen 1801
Bågøsund og Grønsund

4 skanser

Englandskrigen 1807-14
Storstrømmen
Grønsund
Ulfsund
Indsejlingen til Præstø

4
3
3
2

I a lt

52 skanser

skanser
skanser
skanser
skanser

Selv om undersøgelsen har fremdraget
oplysninger om et overraskende stort
antal skanseanlæg, bør det understreges,
at der kun er tale om et overblik over
emnet. Men det kan forhåbentlig inspirere
til en større interesse for de mange
befæstningsanlæg, dels på Sydsjælland og
øerne, dels i det øvrige Danmark.
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Kort over Sydsjælland og øerne med placeringen a f skanserne 1600-1814. Tegnet a f J. Raun Kristensen,
september 2002. Tøjhusmuseet.
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Torstenssonkrigen 1643-45
1. Boren skanse på Falster 1644/1645.
2. Holtug skanse ved Stevns Klint 1644/
1645.
3. Søndre skanse ved indsejlingen til
Køge 1644.
4. Nordre skanse ved indsejlingen til
Køge 1644.

Karl 10. Gustav krigene 1657-60
Bågøsund og Grønsund
5. Skanse ved Sodsehuse på Falster ved
Bågøsund 1657.
6. Skanse på Bågø 1657/1659.
7. Skanse ved Grønsund Lodshuse
(Boren/Borre?) 1657.
8. Skanse ved Grønsund på Falsters øst
kyst (Abelvig ?) 1657.
9. Skanse ved Grønsund Færgegård på
Møen 1657/1659, en 6 pds og to 4 pds
kanoner.
10. Haarbølle skanse på Møen 1657/1659,
to 4 pds kanoner.
Ulfsund
11. Skanse ved Koster Færgested 1657,
en 12 pds og to 4 pds kanoner.
12. Ulfshale skanse 1657, en 12 pds
kanon.
Øvrige Møen
13. Stjerneskanse ved Koster 1659 14.
14. Sprove skanse 1659, en 6 pds og en
12 pds kanon.
15. Brøndehøje skanse 1659.
Stevns Klint og Køge Bugt
16. Rødvig skanse 1657.
17. Holtug skanse 1657.
18. Prambro skanse 1657.
19. Søndre skanse ved indsejlingen til
Køge 1657.
20. Nordre skanse ved indsejlingen til
Køge 1657.

Store nordiske Krig 1700-20
Bågøsund og Grønsund
21. Stjemeskanse ved Sodsehuse på
Nordfalster.
22. Skansen ved Grønsund Færgegård på
Møen.
23. Borre skanse 1716, fire 6 pds kanoner.
24. Hestehoved skanse 1716.
25. Abelvig skanse 1716, fire 6 pds
kanoner.
26. Haarbølle skanse 1716, 6 kanoner.
Øvrige Møen
27. Brøndehøje skanse 1716, tre 6 pds og
tre 3 pds kanoner.
Indsejlingen til Præstø
28. Strandegaard Klint batteri 1713, seks
18 pds kanoner.
Stevns Klint
29. Rødvig skanse 1713, tre 12 pds
kanoner.
30. Rødvig
anneksbatteri
1713,
to
kanoner.
31. Holtug skanse 1713, en 18 pds og en
12 pds kanon.
32. Skovhus batteri 1713, en 18 pds og to
12 pds kanoner.
33. 1. Batteri ved Wasserplatz 1713, to 12
pds kanoner.
34. 2. Batteri ved Wasserplatz 1713, to 8
pds kanoner.
35. Batteriet neden for Myrebjerg 1713,
en 12 pds og en 8 pds kanon.
36. Batteri ved Køge Sønakke 1713, en
12 pds og to 8 pds kanoner.

Englandskrigen 1801
37.
3 8.
39.
40.

Redoute ved Sodseby på Falster ved
Bågøsund 1801.
Redoute på Bågø ved Bågøsund 1801.
Redoute ved Grønsund på Møen 1801.
Redoute ved Grønsund lodshuse 1801.
53

Englandskrigen 1807-14
Storstrømmen
41. Redoute på Overhoved 1808, seks 36
pds kanoner og en 100 pds morter.
42. Redoute på Masnedø 1808, fire 12
pds kanoner.
43. Morterstilling ved Gåbense 1808, en
100 pds morter.
44. Batteri ved Vordingborg Færgegård
1808, to 6 pds kanoner.
Grønsund
45. Skanse ved Grønsund Færgegård 1807.
46. Skanse ved Hestehoved 1808, seks 36
pds kanoner.
47. Redoute ved Phanefjord 1811, tre 24
pds kanoner.
Ulfsund
48. Kallehave redoute 1807, fire 18 pds
kanoner.
49. Batteri ved Koster Færgegård 1807.
50. Ulfshale redoute 1808, seks 18 pds
kanoner.
Indsejlingen til Præstø
51. Rønneklint redoute 1808, fire 24 pds
kanoner.
52. Strandegaards redoute, fire 18 pds
kanoner.

Feltartilleri, skytsreserve
A. Grønsund Færgested 1659, fire 6 pds
og to 1 pds feltkanoner.
B. Storedal ved Stevns Klint 1713, nogle
24 pds kanoner.
C. Brøndehøje skanse 1716, fire 3 pds
feltkanoner.
D. St. Heddinge 1812, halvbatteri kørende
artilleri.
E. Hellested 1812, halvbatteri kørende
artilleri.
F. Holtug 1812, to 3 pds kanoner kørende
artilleri.
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G. Mandehoved 1812, to 3 pds kanoner
kørende artilleri.
H. Højerup 1812, to 3 pds kanoner
kørende artilleri.
I. Rødvig 1812, to 3 pds kanoner kørende
artilleri.
K. Gisselfeld 1812, halvbatteri kørende
artilleri.
L. Køge 1812, to 3 pds kanoner borger
ligt artilleri.
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Uddrag a f søkort med planlagte batteriers skudfelter indtegnet 1807. Redouten på Masnedø er placeret på
øens højeste punkt mod vest, hvor nu fortet ligger. Indsat croquis a f redouten på Masnedø, tegnet 1835
(Rigsarkivet).

Redouten på Masnedø
Før det nuværende fort på Masnedø blev
opført under 1. verdenskrig, har der
omtrent det samme sted ligget en lukket
jordskanse - en såkaldt redout - anlagt i
1808 og bevæbnet med svære forladeka
noner. Redouten blev sløjfet i 1835 og
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burde derfor være indtegnet på de ældre
kort. Det har imidlertid ikke været muligt
at finde redouten på kortene og kun svage
antydninger på de fladenivellementer, der
blev opmålt i forbindelse med anlægsar
bejderne af det nuværende fort, kan
bekræfte beliggenheden af redouten.

Uddrag a f målebordsblad opmålt 1832 med jern-banen og dampfærgehavnen på Masnedø indtegnet 1884
(Sydsjællands Museum, Vordingborg).

Forhistorien er at Danmark-Norge del
tog i den oversøiske verdenshandel, takket
være den neutrale udenrigspolitik overfor
Englands og Frankrigs udmarvende krige
mod hinanden og USA i sidste halvdel af
1700-tallet. Det betød at Danmark-Norge
blev mere og mere afhængig af vor uden
rigspolitiske dygtighed og troværdighed.
Kort efter år 1800 gik det galt.
England besatte de danske kolonier
og ved Slaget på Rheden i 1801 måtte
Danmark-Norge opgive sin neutralitet.
Englands overfald på København i 1807

og tabet af flåden var endnu et resultat af
manglende diplomatisk overblik. Følgen
blev 7 års belejringstilstand, hvor den
engelske flåde beherskede de danske
farvande, og afskar forbindelsen mellem
landsdelene og Norge. Danmark gik fallit
i 1813 og ved fredsslutningen i 1814 kom
Norge til Sverige og Helgoland til Eng
land.
Perioden 1807-14 kaldes både Eng
landskrigen og Kanonbådskrigen, fordi
den engelske blokade af de indre danske
farvande, blev bekæmpet med småbåde
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armeret med svære forladekanoner, der
kunne tage kampen op mod de engelske
fregatter. Vores egne krigsskibe var jo
blevet konfiskeret af fjenden i 1807.
Kanonbådene blev støttet af bevæbnede
jordskanser forskellige steder på kysten og en sådan skanse blev som nævnt opført
på Masnedø i 1808. Der var imidlertid
også anlagt kanonbatterier ved Gåbense
på Falster, på Masnedø Kalv, vest for Vor
dingborg Færgegård og ved Kalvehave,
øst for kanonbådsbasen ved Petersværft.
Der var ligeledes en kanonbådsskanse ved
Hårbølle på Møn - som vi senere skal
vende tilbage til.

Henholdende kystforsvar
Efter tabet af Sønderjylland i 1864, hvor
landegrænsen blev Kongeåen syd for Kol
ding og udbygningen af den nye Kieler
kanal i 1886 kom Sydsjælland igen i
front. Den tyske høj søflåde havde nemlig
base i Kiel og kunne takket være kanalen
operere uhindret både i Østersøen og i
Nordsøen. Situationen blev skærpet, da
Tyskland i 1873 gik i alliance med den
russiske tzar Alexander 2., hvis svigerdat
ter, prinsesse Dagmar af Danmark dog var
i stand til at mildne en del af de stride
politiske temperamenter.
Derfor besluttede den danske regering
sig for et henholdende forsvar, der i prak
sis kun omfattede land- og søbefæstnin
gen omkring København og flådens leje
ved Sundet. Den øvrige del af landet måt
te stort set forsvare sig selv. Anlæggene
blev bygget i årene 1886-94. Men da ven
stre kom til magten i 1901, ønskede den
nye regering at forsvare en større del af
riget, og nedsatte endnu en forsvarskom
mission, hvis betænkning førte til forsvars
loven af 1909. Loven bestemte at den nye
og uhyre kostbare landbefæstning om
kring København skulle nedlægges i løbet
af få år, mens søbefæstningen skulle
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udbygges, samtidigt med at Sjællands
kyster skulle sikres med faste forsvarsan
læg.
Efter udbygningen af Københavns
søbefæstning med forter og batterier var
påbegyndt i 1910, der sammen med tidli
gere anlæg og minefelter kunne lukke alle
sejlløb i Sundet, fremlagdes planerne for
sikringen af Sjællands kyster udenfor
København. Nye værker skulle bygges i
årene 1911-1916 for at beskytte skyts og
mandskab mod artilleribeskydning fra
søsiden og forhindre fjendtlig rydning af
de udlagte søminer. Det var truslen fra
søsiden, man regnede med, idet der ikke
endnu var udviklet et effektivt luftvåben,
og landkrigen var en fjern trussel i det
jyske. De nye danske værker var Mosedebatteri, Tårbækværkeme, Lynæsbatteri,
og ved de sydlige kyster den såkaldte
Smålandsfarvands- og Grønsundstilling.

Smålandsfarvands- og
Grønsundstillingen
Masnedøfortet skulle være den centrale
del af denne stilling, der beherskede den
indre del af Smålandsfarvandet og Stor
strømmen. De øvrige værker var mod øst:
Grønsundstillingen eller Hårbølleværkerne på Møn, bestående af Borgstedbatteri
og Hårbøllebatteri. Mod vest havde man
planlagt den såkaldte Smålandsfarvands
stillingen med Vejøfort og Helholmbatteri, der imidlertid aldrig blev bygget. Den
reducerede stilling kom således til at be
stå af 3 værker i stedet for de 5, og af dem
blev kun Masnedøfort opført i næsten den
skikkelse, man havde planlagt i 1910.
Fortet skulle være et militært støtte
punkt, der beskyttede jernbaneknu
depunktet Masnedsund. Her stod statsba
nernes svingbro mellem Sjælland og Mas
nedø fra 1884, der førte togene til dam
pfærgen mellem Masnedø og Falster, og
planerne om at erstatte dampfærgen med
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Befæstningsanlæg på Sjælland 1918 (N.H. Hvidt 1966 p 19).

61

en jernbanebro eller en sænketunnel mel
lem Masnedø og Falster, blev forhandlet i
rigsdagen omkring 1910.
Det er muligt at se disse statslige og
statsstøttede jembaneanlæg i sammen
hæng med militære overvejelser, fordi
forbindelsen mellem Sjælland, Falster og
Lolland, lige siden Englandskrigenes tid,
har skullet sikre at et stort antal værne
pligtige kunne nå frem til Sjælland i tide.
Jembaneanlæggene var, før lastbilernes
udvikling efter 1. verdenskrig, den fore
trukne transportør af tropper og svært
gods.
En lidt mere skjult dagsorden bag
opprioriteringen af Masnedøfort var pla
nerne om anlæggelsen af en flådebase ved
Masnedø. Den måtte imidlertid opgives
og Vordingborg fik i stedet sin nye kaser
ne for hærens 5. Infanteriregiment i årene
1912-13, formentlig med henblik på styr
kelse af besætningen på fortet, der da var
under opførelse. Hæren vandt slaget i
første runde.

Anlægsarbejderne
Byggearbejderne på Masnedø blev påbe
gyndt i 1912 og ved verdenskrigens
udbrud august 1914 havde man støbt for
tets kasematter og udgravet en del af jord
værkerne, men skytset manglede. I hast
fik man to af Valkyriens 15 cm kanoner
fra 1888 overført og kunne melde fortet
skudklar ved flaghejsningen året efter.
Den endelige færdiggørelse blev imidler
tid forsinket i tre år, på grund af krigen, så
først i fredsåret 1918 kunne man melde
fortet fuldt færdigt.
Ved gravearbejdet slettede man som
nævnt de sidste spor af et ældre fæst
ningsanlæg. Det var en lukket skanse af
jord og tømmer, der i hast, sammen med
mange andre, blev bygget under Eng
landskrigene til støtte for de danske
kanonbåde. Ved anlæggelsen af de to
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øvrige batterier i Grønsundstillingen, for
greb man sig også på ældre jordværker.
Hårbøllebatteri blev anlagt midt i en skan
se fra Englandskrigenes tid mens Borg
stedbatteri blev placeret i et middelalder
ligt voldsted fra 13. årh. - efter at Natio
nalmuseet havde foretaget en nødtørftig
undersøgelse.

Masnedøfort
Byggeriet af Masnedøfort blev ledet af
kaptajn H.U. Ramsing, der med kyndig
hed havde tegnet og indrettet anlægget
med smag og sans for kvalitet. Fortet var
kronet med smukke stormgitre af smede
jern og dekorative kræmmerhusformede
dæksler over de mange skorstene. Farver
ne og bygningsdetaljeme var såvel ind
vendigt, som udvendigt valgt med omhu,
uden skelen til vore dages hang til de
grønne sløringsfarver. Det gjaldt besæt
ningens og officerernes velbefindende,
der kunne stresses af længere ophold i de
underjordiske rum.
Fortet blev ved flaghejsningen i 1915
overdraget hærens kystartilleri, og var
indtil 1923 fuldt bemandet med 225 artil
lerister, hvoraf de 7 var officerer. Efter
1923 reduceredes besætningen drastisk og
fortet blev kun bemandet af genindkaldte
værnepligtige under efterårsmanøvrer. I
1932 lagdes fortet under Søværnets Kystdefension og besætningen blev reduceret
til en fortmester og et par mand til vedli
geholdelsesarbejderne. Man forberedte i
denne periode fortets luftforsvar ved at
støbe tre briske af beton til 57 mm antiluftskytskanoner og nedtog de to gamle
15 cm kanoner i de sydlige kasematter.
Den nye Storstrømsbro var i 1937 bygget
i deres skudfelt.

Fortet erobres
Den 9. april 1940 nedkastedes to tyske
faldskærmsdelinger i Danmark, den ene

Tyskerne er ved at nedtage 120 cm kanonerne på fordækket i 1940. Bemærk hagekorsflaget i baggrunden
(Christensen 1984 p 216).

på Masnedø den anden kort tid efter i
Ålborg. Det var verdenshistoriens første
landsætning af faldskærmstropper, og de
hastede efter veludført dåd videre til andre
opgaver. Masnedøfortet blev umiddelbart
derefter besat af andre tyske tropper, der
skulle sikre sig herredømmet over Stor
strømsbroen. De opsatte et antal trækon
struktioner til antiluftskyts i broens stål
konstruktioner, og holdt broen under skarp
bevogtning indtil den 8. maj 1945, hvor
broen atter blev åbnet.
Tyskerne fjernede de 4 stk. 120 mm
hutigtskydende kanoner i det åbne batteri
på fortdækket og opstillede dem i et batte
ri på Agger Tange. I løbet af besættelsen
opførtes et antal træbarakker på fortets
område til det tyske mandskab, og her
indkvarteredes mod slutningen af perio
den et større antal tyske flygtninge, der
var fordrevet af de fremrykkende russiske
styrker og sejlet over Østersøen bl.a. til
tyske garnisoner i Danmark. Det var en
gigantisk operation, der omfattede over 2
mio. mennesker, hvoraf hen ved 10 %
omkom, inden de nåede frem. Til Dan

mark kom godt 200.000, og de sidste for
lod landet så sent som i 1949.
Den tyske garnison på Masnedøfort
var selvsagt ikke populær blandt lokal
befolkningen og den aktive modstands
bevægelse. En række beretninger om brug
af fortets dystre og fugtige rum som fæng
selsceller, har imidlertid ikke kunnet be
kræftes, ligesom et antal solide kroge og
forstærkede låsebeslag på døre og karme,
ikke behøver at stamme fra Gestapos tid.
Ved den danske modstandsbevægelses
overtagelse af fortet og Storstrømsbroen
den 8. maj 1945, var alt kaos på fortet. Den
demoraliserede besætning afmarcherede
kort tid efter, og de forkomne civile flygt
ninge blev holdt indenfor fortets hegn,
bevogtet af et bevæbnet dansk mandskab.
Forholdene og dødstallene har givetvis
været som på den nærliggende Avnø fly
veplads, hvorfra der er bevaret et antal
triste beretninger. Det blev bedre i løbet
af efteråret 1945, hvor minister Kjærbøls
organisationstalent effektivt havde bragt
orden i forplejningen, bevogtningen og
administrationen af de mange lejre.
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Fortet nedlægges
1952 derangeredes fortet til Minedepot
Masnedø og ombyggedes til det nye for
mål. Der opførtes et nyt hus med varmekedel til mineværksted og der muredes
et rum omkring fortets vandboring i det
tidligere maskinrum, samtidigt med at
vandforsyningen omlagdes. Der blev
brudt store spalteformede porte til løbekraner gennem fortets facademur mod
strubegraven, der blev omdannet til en vej
med udkørsel mod syd-øst.
Minedepotet nedlægges i 1973 og
købes året efter af Vordingborg Kommu
ne. Mineværkstedet ombygges til hjem
meværnsgård, mens fortet og fortmesterboligen forfalder. I 1987 stiftes forenin
gen ”Det forsvarshistoriske center Masnedøfortet” og den indsamler materiale
til det kommende museumscenter. For at
kunne udvide vindmølleparken på Mas
nedø, køber SEAS imidlertid fortet i 1988
med den klausul, at fortet skal istandsæt
tes, så det kan gøres offentligt tilgænge
ligt. Arbejdet igangsættes i 1989 og pro
jektet fastholdes ved overenskomsten fra
1991 mellem Vordingborg Kommune og
SEAS. Fortets bygninger og område skal
restaureres, hedder det i overenskomsten,
således at fortet vil blive et turistmæssigt
aktiv for Vordingborg Kommune. Samme
år udarbejder arkitektfirmaet Arp og Niel
sen et skitseforslag Kunstmuseum i Masnedøfortet, der gør opmærksom på at for
tet og dets omgivelser både kan anvendes
til et mindre forsvarsmuseum, og ved en
bygningsmæssig udvidelse, tillige som
kunstmuseum for Storstrøms Amt.
Fortet sælges igen til Vordingborg
Kommune i 1994, og der bevilges EUmidler til restaureringens videreførelse.
Tanken er, at det restaurerede fort vil blive
et arkitektonisk og historisk monument
med plads til både et forsvarshistorisk
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Sammenlignende diagrammer over Tårbækfort og
Masnedøfort (efter Hvidt 1966 p 10 og 22).

museum og andre kulturelle aktiviteter.
Senere drøftes mulighederne for at anven
de Masnedøfortet som regionalt udstil
lingscenter. Det samme år markerer Dron
ning Margrethe II og Prins Henrik fortets
officielle åbning, og i 1995 beskyttes for
tet som fortidsminde ved brev fra Skovog Naturstyrelsen til Vordingborg Kom
mune. Fra 1997 anvendes fortets stueeta
ge til årlige udstillinger af kunst og kul
turhistorie, samtidig med at en mindre for
svarshistorisk udstilling udfylder den
istandsatte 1. sal. Besøgstallet er stigende
og øger interessen for at udbygge fortets
muligheder i de kommende år.

Krydser-korvetten Valkyrien. (Orlogsmuseet).

Anlægstypen
Masnedøfort er det eneste synlige danske
eksempel på et trekantet stormfrit en
hedsfort, indrettet til såvel infanteri som
artilleri efter principper, der er udviklet i
slutningen af forrige århundrede bl.a. af
belgieren Brialmont, der udnyttede det
nye betonmateriale med jernarmering til
det yderste. Fortets forskellige afdelinger
er forbundet med dækkede gange (poter
ner), således at besætningen overalt er
beskyttet mod artilleribeskydning, men
det medførte også, at bygningen blev så
kompakt, at en enkelt fuldtræffer ville
sætte hele værket ud af funktion.

Den ene a f Valkyriens 15 cm kanoner i kasemat
1937. Storstrømsbroen ses i baggrunden.
(Christensen 1984 p215).

Det oplevede man flere eksempler på
under 1. verdenskrig, hvorfor yngre vær
ker er bygget som spredte celler med hver
sin funktion, forbundet med slørede løbe
grave. Det var et princip som tyskerne
allerede udnyttede i den omtalte sikrings
stilling i Sønderjylland fra 1916-18 og
videreførte i 1940"ernes Atlantvold langs
den jyske Vestkyst.
Samtidigt med Masnedøfortet, bygge
des også Tårbækfortet i Dyrehaven ved
Købenavn som et trekantet enhedsfort.
Efter mange begivenhedsløse år, nedklas-

Masnedøfort 150 cm projektør 1937. (Christensen
1984 p 217).
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sificeredes det til ammunitionsdepot. Få
år efter besættelsen, hvor det blev benyttet
af den tyske værnemagt, dækkedes det til
med sand.
Tårbækfortet var et velbygget kystfort,
der imidlertid lå så langt fra Sundet, at det
aldrig fik militær betydning. Ligesom
Masnedøfortet, var det omgivet af brede
flade grave uden jordvolde. Til forskel fra
de ældre værker fra Kanonbådskrigen,
hvor kanonerne var ret primitive, var det
vigtigt at holde de yngre værker usynlige
for de fjendtlige skibe på søen, der var
udstyret med moderne langtrækkende
kanoner.

let i fortets sydlige kasematter. Hertil
kommer 4 stk. 120 mm hurtigtskydende
stålkanoner i skjolde, der var monteret på
fortdækkets vestlige del, og 2 stk. 120
mm hurtigskydende stålhaubitzer i drejeli
ge pansertårne på fortdækkets østlige del.
Til flankering af fortgravene var monteret
4 stk. 37 mm revolverkanoner og 6 stk. 8
mm rekylgeværer. På fortdækket var
yderligere 6 stk. 8 mm rekylgeværer i 3
drejelige panserskjolde. Til orientering for
skytset og ildledelsen var der installeret 3
optiske afstandsmålere og 3 projektører,
der kunne sænkes ned gennem fortets tag
på hver sin elevator. På forttaget var yder
ligere en udkigsplads til fast kikkert med
telefon til vagtstuen.

Armeringen
Det fast monterede skyts på Masnedøfor
tet var 2 stk. 15 cm stålkanoner fra Kryd
ser-korvetten Valkyrien, fremstillet i 1888
og således 30 år gamle, da de blev opstil

Masnedøfort: Grundplan 1918 (Rigsarkivet).
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Besætningen
Besætningen var i 1918 på 225 kystartille
rister der var indkvarteret på 1O-mands
stuer i kasernens nordvestlige lave del,

Masnedøfort: plan a f underste etage 1918 (Rigsarkivet)

mens den sydøstlige dels to etager var
forbeholdt chefen, officererne, lægen,
telegrafisten, ammunitionen til haubitzerne og de gamle 15 cm kanoner. På byg
ningstegningerne ser man, hvorledes de
forskellige dele af besætningen var indlo
geret.
Mandskabets hængekøjer af sejldug var
surret på solide stilladsagtige bjælkekon
struktioner, mens gangarealet var forsynet
med vaskeborde. Et køkken med terazzogulv og et forvokset komfur, en samlings
stue, der også fungerede som messe, et
fælles pissoir ved siden af elværket, akku
mulatorrummet og w c'em e, ikke langt fra
fortets vandboring mod nordvest. Office
rerne havde ud over eneværelser, også
eget køkken og messe samt muligheder for
at få varme karbade og nyde civiliserede
toiletforhold med træk og slip.

Fortet havde naturligvis eget infirmeri,
lægestue, vagtstue, chefkontor, arkiv og
telegraf. Det var en underjordisk verden
for sig, og i vore dage er stort set kun
bevaret rummene og gangene med aftryk
af hængekøjernes bjælker, rester af bema
linger og inskriptioner på væggene, køk
kenets terazzogulv, et par toiletter og de
nittede vandtanke, der leverede trykvand
til badene og madlavningen, samt de man
ge ventilationsriste over vinduerne til
strubegraven og røgkanaler gennem for
tets tag til kakkelovnene, der sommer og
vinter forsøgte at holde kulden og fugten
på afstand.

Jord værkerne
Omkring den støbte og delvist jorddække
de formkerne af beton, er et trekantet
system af tørre fladbundede grave. De to
grave mod kysten kaldes facegrave og
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hvor de mødes, er der en siliantkaponiere, hvorfra man kan beskyde gravene med
rekylgeværer og revolverkanoner. Mod
øst ligger den fladbundede strubegrav,
hvortil fortets adgangsvej fører til hoved
indgangen i en lav kaponiere. Herfra kan
man ligeledes beskyde strubegraven med
revolverkanoner og rekylgeværer. Mod
syd har man i forbindelse med minedepo
tets anlæggelse efter 2. verdenskrig,
udgravet en vej til fortområdet, der står i
forbindelse med en vej på fortets østlige
terræn.
På fortdækket er der etableret en fod
folksbanket og brystværn mellem de to
nordlige dobbelte rekylgeværstandpladser,
der har front mod nord og øst, mens der
mod vest er etableret et tilsvarende sy
stem i læ af de fire kanonbriske mellem
de massivt støbte ammunitionsmagasiner
og den centrale kommandostation.

kanten af facegravenes yderskråning. De
ses tydeligt som en vandret linie, når
græsset på skråningen er slået.

Betonstøbte Anlæg
De betonstøbte anlæg består af en lang
række forbundne afsnit: 1. kasemebygningen (kasematten) der mod sydøst har
to etager, 2. 120 mm batteri med fire
kanonbriske, to ammunitionsbunkere, to
lyskasterelevatorer og en kommandosta
tion, indbyrdes forbundet med en over
hvælvet poterne (dækket gang), 3. siliantkaponieren i facegravens toppunkt for
bundet med kasernebygning og batteri
med en overhvælvet/fladloftet poterne
under gravens bund, 4. en udkigspost, tre
betonstillinger, hver til to rekylgeværer,
og tre briske til 57 mm antiluftskyts fra
1930 "erne. Her omtales kun kasemebygningen.

Kasemebygningen
Bemærkelsesværdig er den lave brede
udskæring i terrænet udenfor graven mod
syd i kasematkanonemes skudfelt og
standpladserne til fodfolket langs over
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Bygningen er støbt af armeret jernbeton af
vekslende tykkelse. Mod strubegraven er
facademuren 1 m tyk, mens gavlene og
væggen mod sydvest er 2 m tykke lige

som taget. Sydvestvæggen i den sydøstli
ge del er ligeledes 1 m tyk. Gulvene er
overalt meget tyndt udstøbt uden ar
mering, og en del af opholdsrummene og
sovestuerne var udstyret med bræddegul
ve udlagt på 4" strøer ovenpå betongul
vene, der derfor har et lidt lavere niveau
end gangene. Der ses terrazzobelægning
på fortets køkkengulv og rester af et for
sænket betongulv i maskinakkumulatorrum og toiletterne mod nord-vest. En jern
skinne i gulvet viser endnu, hvor niveau
forskellene har været. Under bygningen er
lagt kloakering og dræn. Inde i de tykke
mure og etageadskillelser er ført ventila
tion, røgaftræk, rør for tagvand, faldstam
mer og vandinstallationer.
Alle gangarealer har betonstøbte gulve
med pudslag uden træbeklædning, og alle
trapper er af beton med jernforstærkede
trin. Elinstallationerne er udført med
armerede kabler slået på opsatte trælister
med jembøjler, og der ses rester af jævnstrømsinstallationeme (78 V) fra fortets
første tid.
Fundamenter i maskinrummet, hvor de
ældste lysmaskiner har stået, er fjernet
ligesom stativer til cellerne i akkumula
torrummet og tankene til maskinernes
brændstof. Bygningen har sin egen brønd
boring fra 1912-15 i maskinrummet mod
nordvest, der har leveret vand til mand
skabets toiletter og maskinernes køling.
Den har stået i forbindelse med hydroforanlægget umiddelbart nordøst for strube
graven og et par store nittede vandtanke i
et rum på første salen. Bygningen har
således haft trykvand til bade, vaske,
toiletter og køkkener. Der var et par bade
rum med kar til opvarmet vand. Rumop
varmningen var overalt gennemført med
kakkelovne til fast brændsel, ligesom køkkenemes komfurer og varmtvandsanlæggenes kedler. Der ses ikke mekanisk

Masnedøfort, kasernebygningens facade (Christen
sen 1984 p 217).

ventilation, anlæg til gasbeskyttelse eller
forebyggelse af kulilteforgiftning, med
mindre der har været anvendt særligt kon
struerede ovne, komfurer, etc. Installatio
nerne i forbindelse med fortets telegraf og
af det øvrige kommunikationsudstyr er
kun bevaret de to bøjler med porcelæns
klokker på facademuren, der har båret et
par telegraftråde.

Farver
Facademuren mod strubegraven har
oprindelig været rosafarvet med okkerfar
vet hovedgesims øverst. Også indfatnin
gerne omkring vinduerne har oprindeligt
været rosa siden er de kalket hvide. Stål
luger og døre var grønne som nu. De
oprindelige vægfarver i de forskellig rum
i bygningen er siden erstattet med hvid
kalk, bortset fra fx de sortmalede 'A-l m
høje panelerede felter langs gulvene,
under vaskepladserne.
Udstøbte nicher til sengestolperne i hvæl
vingerne er bevaret i de fleste tilfælde og
loftets beton er repareret og kalket. De få
rester af den oprindelige bemaling viser,
at sovestuerne, samlingsstuen og mand
skabskøkkenet mod nordøst har haft olie
malede vægge af grønlige og rødlige
nuancer i panelerede felter til omtrent
mandshøjde. Felterne er malet efter at
køjestolpeme er monteret (aftryk af stol69

Oversigtsplan: Minedepot Masnedø tegnet 1955 (Forsvarets Bygningstjeneste).

Kasernebygningens stueetage 1955 (Forsvarets Bygningstjeneste).

peme ses i malingen) og de afsluttes med
en vandret stribe foroven, der markerer
overgangen til de hvidkalkede hvælvinger.
I stueetagen mod sydvest ses rester af gul70

kalkede vægge i rummene under pansertårnene, ligesom der i de sydøstlige rum
er rester af kalkning og oliemaling i rosa,
okkergule og flere andre farver.

Masnedøfort ca. 1955 (Kystartilleriforeningens Arkiv).

Trapperummet fra hovedindgangen til 1.
salen har en musegrå oliebemaling i
mandshøjde.
Træpaneler, vinduer og døre har været
bemalet med en olivengrøn oliemaling og
muligvis andre farver mens fortet var
beslaglagt af den tyske værnemagt under
2. verdenskrig. Den helt nødvendige farveregistrering der er bevilget, er ikke end
nu afsluttet. Malede skilte på paneler,
vægge og døre er bevaret, visse steder
beskyttet af plexiglas, ligesom et antal
inskriptioner, udført med blyant af fortets
skiftende besætninger.

Ombygningerne
Efter nedklassificering til minedepot, har
man fjernet de lette skillerum af træ mel

lem gangarealet og soverummene i kaser
nebygningens nordvestlige ende. Samti
digt er vaskepladser, toiletter, akkumula
torrum og maskinkasemat nedlagt, og der
er bygget et fordybet rum omkring fortets
vandboring med dør udefra.
Facademuren er ændret i forbindelse
med indbygningen af I-bjælker af jern i
loftet i tre af de tidligere soverum der når
ud gennem spalteformede portåbninger,
forsynet med tofløjede porte af stål.
Undergulvene af beton er stort set bevaret
uændrede, efter at trægulvene er fjernet.
Der er støbt skrå ramper for at udligne
niveauforskellene mellem undergulvene i
opholdsrummene og gulvene i gangene
med pudslag, og der ses en kraftig udstøbning af de forsænkede gulve i de tidli
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gere akkumulator- og maskinrum samt
toiletter i bygningens nordvestlige ende.
Renderne med afløb til opsamling af
vand under vaskepladseme i gangen ud
for belægningsrummene er også siden
udstøbt med pudslag. Man kan derfor
køre overalt med tungt materiel. Røgaf
træk fra køkkenets komfur og kogekedler
er udmuret og alle øvrige spor af de faste
installationer er fjernet, med undtagelse af
det oprindelige terrazzogulv med spor fra
køkkenets indretning.
Ved hovedindgangen er der nær trappen
til førstesalen bevaret et originalt toilet
med to kummer. En trætavle fra fortets
første tid er opsat på væggen ved trappen
til førstesalen. På den har man med kridt
noteret fortets aktuelle beholdninger af
ammunition og miner.
Kasemebygningens sydøstlige ende er,
for stueetagens vedkommende, ændret på
tilsvarende måde. De lette skillerum og
trægulve mod øst er fjernet, baderum,
køkkenrum, vagtstue, infirmeri, mm. er
sløjfet og inddraget til minedepot. Ejen
dommeligt nok har man bevaret de oprin
delige trædøre på plads i trækarme mel
lem rummene, men samtidigt er dørhuller
ne muret til fra den anden side. Mod syd
vest har man bevaret de lette skillerum,
bortset fra i det sydvestligste hjørne, hvor
badeværelset med kar og vandvarmer er
sløjfet.
Kasernebygningens 1. sal er sat i stand
efter 1991. Der er indlagt nye trægulve
på betongulvene i flere af rummene,
vægge og lofter er kalket hvide og træpa
nelerne er malet grønne. Bevaringstil
standen er god, men reparationer af
vægge, lofter og gulve har medført, at
man har fjernet næsten alle spor fra de
tidligere installationer. Det gælder også de
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to kanonkasematter mod syd, hvor de
gamle 15 cm kanoner fra Valkyrien har
stået frem til 1937. Ved skytsets nedtag
ning er rummene renoveret, og de forsæn
kede fundamenter er dækket med beton.
Rummene står nu med hvidkalkede
vægge og lofter, der må gemme på spor af
installationer og farver og tekniske
inskriptioner af een eller anden art. Det
samme er tilfældet med de to ammuniti
onsrum mod vest. De to brønde til haubitzemes pansertåme er i terrænhøjde til
dækket med betonbjælker og tjæret sorte.
Rummet med vandtankene er helt urørt.
Elevatorskakten til 90 cm lyskaster
indeholder endnu en manuelt trukket ele
vator af stål bag en mægtig tofløjet port.
Åbningen i terrænhøjde er blændet med et
faststøbt betondæksel. En lav kaponiere i
struben omgiver fortets hovedindgang
indrammet af granitplanker, oprindeligt
smykket med fortets navn, opførelsesår og
Christian Xs monogram i bronze. Inskrip
tionen er nedtaget og overført til en ege
træstavle for at undgå ødelæggende hær
værk.
Det lave tag er forsynet med et par
stålben, der bærer en kranbjælke frem
foran indgangen. Der ses rester af den
faste opstilling af de to 37 mm revolver
kanoner M/80, der har leveret flankerin
gen af strubegraven mod sydøst og nord
vest sammen med rekylgeværer.

Afslutning
Masnedøfort er det bedst bevarede anlæg
af sin art i Danmark. Det indtager en ene
stående position i dansk fæstningshistorie,
ikke blot fordi det repræsenterer et arki
tektonisk højdepunkt med rødder tilbage
til sidste del af forrige århundrede, men
også fordi fortets elementer og detaljer er
utroligt velbevarede, samtidigt med at

omgivelserne er åbne og frie for skæmmende bebyggelse.
Som et lokalt fredssymbol har man
siden 1997 med held fyldt soldaternes,
kanonernes og minernes kasematter med
kunst og kulturhistorie og dermed sat et
effektivt punktum for yderligere udbyg
ning af et militært historisk museum på
stedet. Man bør dog respektere de histori
ske elementer, for at kunne bevare fortets
identitet og netop herved understrege de
tunge rammer for den lette og helst lyse
kunst. Tyngde og lethed giver balance det er den danske forsvarshistorie et finur
ligt eksempel på. Masnedøfort har nu en
enestående mulighed for første gang at
blive færdigt til tiden.

Litteratur
Andersen, Otto: Den sidste træfning 1-3,
Næstved Tidende 10/9, 17/9 og 24/9
1988.
Arp, Otto og Jesper Herbert Nielsen:
Kunstmuseum i Masnedøfortet, Vording
borg 1991.
Arp, Otto og Per Ole Schovsbo: Masne
døfortet. Rapport over fortets fremtidige
istandsættelse og anvendelse, Vording
borg 2000.
Christensen, I. C.: Masnedøbroens Frem
tid,
Maaneds-Magasinet,
København
1910 p 867-869.
Christensen, Peter Thorning: Værd at vide
om: Masnedø Fort, Kystartilleribladet,
København 1982 nr 9 p 5.
Christensen, Peter Thorning: Masne
døfort, Kystartilleriforeningen gennem 75
år, København 1984 p 214-15 (med refe
rencer).

Christensen,
Peter Thorning
(red):
Befæstningsanlæg i Danmark 1858-1945.
En statusrapport, Miljøministeriet 1990.
Christensen, Peter Thorning: Masne
døfort, Vordingborg Kommune og Skovog Naturstyrelsen 1994.
Christensen, Peter Thorning (red): Guide
til Københavns Befæstning, Skov- og
Naturstyrelsen 1996.
Eriksen, Egon og Ole L. Frantzen: Dansk
artilleri i Napoleonstiden, Tøjhusmuseet
1988.
Grønvold, L.A.: Forsvarssagen, Forsvars
bogen, København 1911 p 56-57.
Gyller, Hj.: Træk af Kystbefæstningens og
Kystdefensionens politiske og militære
historie 1901-1961, Kystartilleriforenin
gen gennem 75 år, København 1984 p
131-152 (med referencer).
Havrehed, Henrik: De tyske flygtninge i
Danmark 1945-1949, Odense 1987.
Holstein, Ulrik: Masnedø-Fortet som for
svarshistorisk center samt fortets historie
og funktion, Holsteinborg april 1987.
Hvidt, A.N.: De sjællandske kystbefæst
ningsanlæg under to verdenskrige. Krigs
historisk Tidsskrift 2. årg. nr. 1, Rends
borg 1966.
Kehling, Jørgen: Nogle erindringer fra 5
års tjeneste på sø- og kystforteme, Kystar
tilleriforeningen gennem 75 år, Køben
havn 1984 p 322-333.
Kemwein, A: Masnedøfort 9. april 1940,
Kystartilleribladet, København 1982 nr. 8
p 3-4.

73

Kemwein, A: Oplevelser fra Masnedøfort,
Kystartilleriforeningen gennem 75 år,
København 1984 p 290-291.
Schovsbo, Per Ole: Masnedøfort. Til
standsrapport udført december 1998 for
Skov- og Naturstyrelsen og Sydsjællands
Museum, Vordingborg.

Schovsbo, Per Ole: Masnedøfort.
Et
dansk hærkystfort fra første verdenskrig.
Københavns Universitets Almanak 2001,
København 2000 p 185-208.
Svendsen, Vibeke, mfl. (red.): Masnedsund billeder, Vordingborg 1997

Schovsbo, Per Ole: Masnedøfort. Et hær
kystfort fra første verdenskrig. Kulturhi
storiske studier, Sydsjællands Museum,
Vordingborg 1999 p 60-88

Per Ole Schovsbo
Født 1944 i Vejle, cand phil i nordisk forhistorisk arkæologi ved
Århus Universitet 1980, dr. phil. ved Odense Universitet 1987 (Oldti
dens vogne i Norden).
Leder af Bangsbo Museum og Arkiv i Frederikshavn 1986, Dansk
Vognmuseum i Haderslev 1991, direktør for Danmarks Vej museum
på Farø 1994, leder af Køng Museer 1997, afdelingsleder ved
Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk 2002.
Har skrevet henved 70 artikler, kronikker, m.m.
(Se også side 86).

74

Flyvestation Avnø

A f dr. phil. Per Ole Schovsbo
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Den moderne lufthavnsbygning og kontroltårnet der var i brug i 3 år.

Indledning
Avnø (Aunø, Agnø) er tidligst omtalt ca.
1370 som Agnøø, Affnø der betyder øen
med godt fiskeagn. På gamle kort er øen
vist med et enkelt hus eller gård og køre
veje på bunden af det lavvandede sund
mellem Avnø og fastlandet mod øst til
Sallerupgård og nord til en bebyggelse
syd for Svinø by. Det var således ikke
nødvendigt at sejle til Avnø og øen har
været så flittigt opdyrket, at der kun var
sammenhængende skov på den sydlige
del - hvor der endnu er fredskov - og mod
nord, omkring den nuværende kursusejen
dom for Rigspolitiet.
Avnø ligger i Køng sogn, hvis kirke fra
sent i 1200-tallet er påfaldende stor. Den
ligger på et højdedrag ikke langt fra et
jævngammelt middelalderligt voldsted
ved Øbjerggård, der kaldes Lille Gurre, i
randen af det meget store moseområde der
strækker sig fra Lundby i nord til Sværd
borg i syd. Det siges at have været Dan
marks største sammenhængende lavmose,
og det er påvist ved en række udgravnin
ger, at der var en større sø i den ældste del
af stenalderen. Nogle af de betydeligste
stenalderfund er netop gjort her for få år
siden af Sydsjællands Museum.
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Det lave og ret våde område har i jern
alderen og i vikingetiden vist sig velegnet
til agerdyrkning og kvæghold. Udgravnin
gerne ved Næs har afsløret en kystbosæt
telse hvor man har forarbejdet hør - der
givetvis er dyrket på de nærliggende area
ler. Stednavnene fortæller om marsvinefangst (Svinø) kvæghold (Køng og
Kostræde), hvortil kommer tørveskæring
og ikke mindst tørvegravning - fra tidlig
middelalder frem i tiden. Det er forment
lig det samme billede der tegner sig for
Avnø.
Køng sogn omfattede også Svinø, der
udgør halvøen nord for Avnø. Svinøs
historie er så vidt vides knyttet til Gaunø
gods. Vigtige produktioner har været - ud
over landbruget og indtægterne ved marsvinefangsten - de mægtige rørskær i det
nu udtørrede Svinø Nor. Ejendommelig er
den dybe strømrende i sundet mellem
Dybsø og Svinø, der tillader dybdegående
skibe at komme tæt til kysten. Der er
imidlertid ingenting der tyder på egentlige
havneanlæg netop her - og det kan måske
skyldes de dårlige tilkørselsveje gennem
lave våde områder mellem Køng og
Svinø.

Avnø var således en beboet og opdyrket
del af det lokalsamfund, der lå i grænsen
mellem Gaunø gods og Vordingborg Ryt
terdistrikt, der markerer sig i terrænet
mellem den høje moræneslette mod nord
og det lave våde maritime istidslandskab
mod syd. I modsætning til Svinø, tilhørte
Avnø kongens vildtbane, der i 1720 ind
gik i Vordingborg Rytterdistrikt.

Avnø. Udsnit a f Rytterdistriktskortet fra 1720.
Opmålt og tegnet a f Christian Willards (Kgl. Bib
liotek)

Avnø Hovedgård
Da statskassen var blevet ret slunken efter
den kostbare Store Nordiske Krig, og bor
gerskabet og godsejerne havde samlet sig
store formuer i årtierne der var forløbet
siden, udbød man de store rytterdistrikter
til salg på offentlige auktioner. Vording
borg rytterdistrikt blev inden auktionen i
1774 opdelt i 12 hovedgårdslodder, hvor
Avnø Hovedgård som den tredje lod blev
solgt til konferensråd, baron Reinhardt
Iseling. Baronen købte ved denne lejlig

hed tre af de øvrige lodder: Rosenfeldt,
Iselingen, Snertinge og kom derved til at
eje hen ved en tredjedel af det tidligere
rytterdistrikt.
I auktionsprotokollen står at der findes
2 ret nye huse på selve Avnø og jorden vil
blive indrettet til 11 kobler, hver til 30 tdr.
udsæd. Skoven og græsningsarealet på
Knudshoved Odde hører med til Avnø
hovedgård. A f de to bygninger er den ene
på 10 fag ikke så god og der må anlægges
en bro til de jorder, der fra Sallerup by
skal indtages til hovedgårdsmark. Det
anbefales desuden køberen af Avnø at
anlægge et trefløjet bygningskompleks på
den nordøstlige høje del af øen (hvor kur
susejendommen nu ligger), i forlængelse
af den anbefalede bro til vejen mod Sal
lerup.
Hovedgårdens jorder omfattede således
foruden Avnø, Knudshoved Odde, den
sydlige del af Køng sogn (bla. Sallerup
by) og hovedparten af Kostræde, der blev
udregnet til at udgøre i alt 36 tdr. hoved
gårdstakst.
Ved baronens død i 1781 blev de to
hovedgårdslodder, Avnø og Rosenfeldt
slået sammen og omdannet til et stamhus
for baronens datter, Anna Elisabeth, der
var gift med G. P. A. Bose de la Calmette,
der bl.a. ejede Liselund på Møn. Ved Cal
mettes død i 1803 blev godserne solgt.
Efter nogle hurtige ejerskifter købte M.U.
Friis Avnø hovedgård i 1804. Han opret
tede Sallerupgård i 1805 og solgte den 10
år senere, men beholdt Avnø indtil 1825.
Herefter skiftede gården igen ejere nogle
gange indtil den i 1875 købtes af Carl
Arthur George O'Neill Oxholm, der i
1882 også overtog Rosenfeldt gods. Nu
var de to godser samlet igen indtil 1916,
hvor Avnø blev solgt fra Rosenfeldt, og
efter endnu nogle ejerskifter blev købt af
Marineministeriet til brug for en luftmari
nestation.
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Hovedgårdens ejere:
1) Avnø under Rosenfeldt:
1774: Reinhard Iseling
1781: Stamhus for Anna Elisabeth Iseling
(datter) gift med G. P. A. Bose de la Cal
mette
1803: Jens Lind, København
1803: Frederik Hoppe
2) Avnø alene:
1804: M.U. Friis (der 1805 oprettede Sallerupgård, frasolgt 1815)
1825: Jacob Staal
1851: Hans Peter Staal (søn)
1854: Abigael Christine Bølle
1859: Jørgen Bølle
1861: W.N.J. Benthien
3) Avnø under Rosenfeldt:
1875: Carl
Arthur George
O'Neill
Oxholm (der 1882 overtog Rosenfeldt
efter moderen)

4) Avnø alene:
1916: Jac. Søegaard
1921: Christensen og Chr. Iversen
1922: A. Prejsz (der 1930 lejer en del af
Avnø ud til Marineministeriet)
1936: Marineministeriet

Avnøgårds bygninger
Det trelængede hovedgårdsanlæg der er
skitseret på matrikelkortet fra 1803, blev
som nævnt ikke opført. Et ældre gårdsan
læg på den vestlige del af øen ved vejen
til Svinø, er måske det samme, der ses på
kortet fra 1720 og omtales i auktionspro
tokollen fra 1774. Det er sløjfet i 1803 til
fordel for et nyt trefløjet gårdsanlæg på
den nuværende gårds plads, hvor den øst
lige længe i dag er stuehus og den vestlige
stald med en vinkel, der rummer heste
stalden. Den nordlige længe er nedrevet i
vore dage - men fundamentet står tilbage
og den mærkelige dam med afløb mod
nord, der ses på matrikelkortet fra 1803,

Udsnit a f Kort over Hov Markerne Til Aunøe Gaard inddelte Aar 1796, Copieret Aar 1803.
(Kort- og Matrikelstyrelsen).

Forstørret udsnit a f Målebordsblad 1831 (Kort- og Matrikelstyrelsen).
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findes endnu, delvist afskærmet med en
mægtig kampestensmur.
Situationen er gentaget på kortet fra
1831, med den tilføjelse, at der er kommet
en længe til gården mod syd. En del af
denne længe findes endnu på sin oprinde
lige plads - og er således den ældste beva
rede bygning på Avnø. Huset er opført af
bindingsværk på kampestenssyld og har
oprindeligt haft stråtag. Det har givetvis
været brugt som vognport og lade.
Mens Avnø ejedes af Oxholm til
Rosenfeldt, skete der store ændringer.
Staldene fik det nuværende udseende, stu
ehuset opførtes i grundmur dog kun i én
etage (1903). Efter salget fra Rosenfeldt i
1916 til Jac. Søegaard, fik stuehuset én
etage mere. Efter marineministeriets over
tagelse af Avnø i 1936 fortsatte land
brugsdriften - og bygningerne er stort set
forblevet uændrede indtil vore dage.

Afvanding og inddæmning
Afvandingen af de lave og våde områder i
Køng sogn til gavn for landbrugsdriften,
beskæftigede allerede den første ejer af
Øbjerggård, konferensråd Niels Ryberg.
Han gennemførte betydelige afvandings
arbejder via nye kanaler med selvopluk
kelige sluser fra Køng mose til Svinø Nor
og Dybsø Fjord så tidligt som 1785.
Senere forfaldt kanalerne og vi skal frem
til 1845, hvor der tilsyneladende igen
udarbejdes afvandingsprojekter i området,
denne gang for Svinø Nor. Projektet blev
udført før 1875. Man anlagde de to dæm
ninger mellem Avnø og Svinø, der endnu
eksisterer, og satte en selvoplukkelig sluse
for enden af den nuværende kanal, der
udmunder i den største af de to dæmninger.
Afvandingen var imidlertid ufuldstæn
dig og flere gange oplevede man, at
havvand oversvømmede de nyvundne
engarealer. Svinø nor og sundet mellem

Avnø Hovedgård, hovedbygningen 1907 (la Cour 1907) og 1999 (Schovsbo).
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Avnø og Sjælland udvikledes til udstrakte
rørsumpe med åbent vand i dele af norets
inderste bassin.
Under 1. verdenskrig udarbejdede Det
danske Hedeselskab et nyt afvandingspro
jekt, der med kraftige pumper ville kunne
sænke grundvandsspejlet hen ved 3 meter
i det inddæmmede areal - i forhold til
omgivelserne. Projektets udførelse trak i
langdrag fordi Gaunø gods, der ejede
noret, havde gode indtægter af rørskæret.
I 1933 solgte Gavnø imidlertid noret og
man gik i gang med at gennemføre pro
jektet - der nu også omfattede det meget
store moseområde fra Lundby, Køng til
Sværdborg. Via to store pumpestationer
hhv. ved Fuglebækken og Avnø sænkedes
i de følgende år grundvandsspejlet hen
ved 3 meter i hele området, hvilket med
førte at moserne og noret forsvandt, tørve
skærene forsvandt, rørskærene forsvandt og man kunne i stedet for tage de ind
dæmmede arealer under plov i løbet af
1940'eme. Inddæmingsarbejderne fortsat
te på Svinø helt frem til 1978, hvor den
sidste dæmning anlagdes mellem Hylle
Mad og Avnø Fjord.

få års forløb, købte Marineministeriet
Avnø og anlæggene udvidedes med endnu
en hangar og en mindre kaserne - således
at Luftmarinestation Ringsted ved udgan
gen af maj 1937 kunne ophæves og 2.
luftflotille forlægges til Avnø, der efter
udbygningen kunne anvendes hele året.
Af særlig interesse er flytningen af
Bessonneau-hangaren
fra Ringsted til
Avnø i 1936. Den blev formentlig bygget
1930 og omtales af lyrikeren Emil Bønnelycke i 1934 som "et pjaltet monstrum af
en interimistisk telthangar".

Telthangaren 1994 (Schaiffel-Nielsen 1994 p 25).

Luftmarinestation Agnø
Militærets flyveplads ved Ringsted var
anlagt af Artilleriet som øvelsesplads og
fik ved nyordningen af Søværnets Flyve
væsen i 1926 tildelt 2. luftflotille med
såkaldte landluftjagere. Søværnets flyve
skole lå på det tidspunkt i Kastrup men
den blev flyttet til Ringsted i 1928 - uden
den store succes. Efter et par alvorlige
uheld nedlagde man simpelthen forbud
mod skoleflyvning fra pladsen ved Ring
sted og lejede ved årsskiftet 1929/30 et
ca. 40 ha stort område på Avnø.
Til brug for skoleflyvningen - der kun
foregik i sommerhalvåret - opførte man
den såkaldte Skolehangar, bygget af fir
maet Junkers i Dessau og 3 barakker
omkring en plads øst for hangaren. Efter

Telthangaren 1999 (Schovsbo).

Besættelsen (1940-45)
Ved den tyske besættelse af Danmark den
9. april 1940 indstilledes al militær dansk
flyvning. På Avnø fortsatte beredskabet
og flyveruddannelsen indtil 5. august
1940, hvor luftmarinestationen blev afle
veret til den tyske besættelsesmagt. Det
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danske personel fortsatte imidlertid på
stedet og frem til den 29. august 1943,
hvor Søværnet, herunder Flyvevæsnet,
ophørte at fungere. Der blev rutinemæs
sigt udarbejdet danske årsrapporter til
ministeriet. Det danske personel havde
imidlertid ingen adgang til de tyske instal
lationer - så rapporterne er noget tynde!
Tyskerne oprettede i løbet af april 1940
en Fliegerhorstkommandantur på Avnø
med tilhørende støttepersonel, der indlo
geredes i et antal mandskabsbarakker.
Flyvepladsen blev i løbet af juni måned
1940 taget i brug som øvelseslandings
plads for flyveskolen i Warnemünde.
Efteråret 1940 blev et flyveuddannelsesre
giment forlagt til Avnø, der i september
eller oktober 1940 blev underlagt Schüler/Fliegerausbildungsregiment
(FAR)
42, der havde hjembase i Neustadt-Glewe.
Den officielle tyske betegnelse for Avnø
var først 7/XI og senere B6/XI. Den øver

ste administrative myndighed for alle
tyske flyvepladser i Danmark var Luftgau
XI i Hamborg.
Under den tyske besættelse indhegnedes hele det militære område med et stål
hegn og der placeredes spanske ryttere
ved indkørslen til flyvestationen og flere
andre steder, hvor der også gravedes løbe
grave i zigzag-form. Pigtrådshegn, mine
felter og andre afspærringsforanstaltnin
ger har åbenbart ikke været i anvendelse
på Avnø. Der opførtes en indkvarterings
barak øst for Luftmarinestationens barak
ker. Hertil kommer to hangarer og to
barakker midtvejs mellem flyvepladsen
og kasernen samt nogle skure og et kon
troltårn på toppen af et træbygget antiluftskytstårn (Flakturm). Dette tårns kabi
ne er endnu bevaret og har formentlig
ikke kun haft betydning for flyveledelsen,
men måske især for den tyske radarover
vågning. Der blev anlagt i alt fire felt-

Tåmkabinen på jorden 1999. Oprindelig sad den på jagerhangaren - billedet på næste side.
(Sydsjællands Museum 2002).
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mæssige antiluftskytsbatterier i området.
To helt ude ved skydebanen, et ved
Avnøgård i skellet mellem markerne og
flyvefeltet og et helt ude ved stranden ud
for hangaren. Et antal flyverskjul blev
gravet ud med jordvolde langs strandkan
ten og hugget ind i skoven ved Avnøgård.

Ved kapitulationen var det almindeligt
at de tyske tropper destruerede alle arki
ver og tekniske installationer, der kunne
få betydning for fjenden. Det har de også
gjort på Avnø, så det er yderst begrænset,
hvad der er bevaret af oplysninger om de
fem års bebyggelses- og anlægshistorie.

Der var opført flere bemærkelsesværdi
ge anlæg og træbygninger på Avnø under
den tyske besættelse - ikke mindst en
imposant kommandantbolig, mellem den
egentlige flyveplads og hovedgården der samtidigt tjente som brandstation.
Tyskerne har formentlig også ændret på
gårdens hovedbygnings 1. sal, der ser lidt
germansk ud indvendig. Det gamle kaser
neområde, hvor nu kursusejendommen
ligger, var bebygget med træbarakker, for
mentlig med tilflugtsrum i kælderen, og
der er to murede bygninger på området,
der ser gådefulde ud. Den ene blev siden
anvendt som fårestald, den anden til øvelser
med gasmasker. Den tyske vagtbygning
havde det også været interessant at få regi
streret i tide, ligesom hjømebarakken, der lå
ved indkørslen til flyvepladsområdet.

En ufuldstændig plan er tegnet i 1946
af danske ingeniørtropper på grundlag af
et tysk oversigtskort med signaturangivel
ser, som i mange tilfælde ikke kendes
mere. Det ville være af stor interesse at
få netop denne del af historien på plads,
så hvis der er nogle af årbogens læsere,
der kan hjælpe med yderligere materiale,
vil Sydsjællands Museum være meget
taknemlig.
I slutningen af besættelsen indkvartere
des på Avnø et antal flygtninge før kapi
tulationen. Det første dødsfald registreres
den 5. april og i tiden indtil den 30. juli
det samme år, døde i alt 17 flygtninge, der
blev begravet på Svinø Kirkegård. Det
samlede antal flygtninge på Avnø opgives
til 1026. Efter kapitulationen blev flygt83

Fig. 8: Avnø 1946. Udsnit a f ejendomsplan (efter Schaiffel-Nielsen 1994).

ningene bevogtet af politiet og et civilt
vagtvæm, mens de militære installationer
blev bevogtet af tyske soldater sammen
med soldater fra marinen. Også denne del
af Avnøs historie er desværre meget lidt
kendt - så hvis nogen blandt læserne kan
hjælpe museet, vil historien kunne yde de
ukendte skæbner fra en skrækkelig tid
mere retfærdighed.

1945-50
Efter befrielsen i 1945 var der intet flymateriel på Avnø, fordi den tyske værnemagt
havde beslaglagt de danske fly i 1943 og
al tysk krigsmateriel systematisk blev ind
samlet og ødelagt i løbet af sommeren
1945 på ordrer fra de allierede styrker. I
løbet af efteråret 1945 overtog Hærens
Flyvetropper bevogtningen af kasernen,
mens flygtningene i hangarerne fortsat
bevogtedes af politiet og vagtvæmet. Den
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1. maj 1946 åbnedes Flyverkursus Avnø
på luftmarinestationen, til brug for
træning af hærens og søværnets officerer i
elementærflyvning med KZ-luftfartøjer.

Flyvestation Avnø
Ved oprettelsen af Det danske Flyvevåben
den 1. oktober 1950 ændredes flyvesko
lerne og Luftmarinestation Avnø til Fly
vestation Avnø med elementær flyverud
dannelse af menige under Flyvevåbnets
Flyveskole. Herefter overførtes de til den
videre uddannelse i USA. Men pladsen
blev så trang, at man også har måttet ind
kvartere officerer på Avnø Hovedgård,
der fortsat blev drevet som landbrug. Der
for opførtes nye indkvarteringsbygninger.
1953 flyttedes tåmkabinen fra det træbyg
gede tårn over på taget af jagerhangaren,
hvor det fungerede som kontroltårn, indtil
den nye o-bygning (operations-bygning)

Kortbilag med angivelse a f de tre bygningsfelter, der er undtaget fra fredningen.
(Danmarks Naturfredningsforening 1995).

stod færdig i 1990. Fra de år huskes Avnø
især på grund af sin vejrstation, hvis dag
lige meldinger blev oplæst i Danmarks
Radios meteorologiske programmer. Hans
kongelige Højhed Prinsen tog sit fly certi
fikat på Avnø uden at blive kastet i brand
dammen efter velfortjent dåd. Det var
ellers almindelig skik.

N aturgenopretning

Ved skolens overflytning til Karup i
1993, lukkedes Flyvestation Avnø. Rigs
politiet indrettede samme år kursusejen
dom i den tidligere flyvestations moderne
kaserne- og administrationsbygninger,
mens o-bygningen stod tom i en årrække
for at blive indrettet til naturskole efter
kommunal beslutning i 2002. De øvrige
bygninger er fotoregistreret af Sydsjæl
lands Museum inden de fjernes. Avnøgårds
bygninger bliver bevaret for eftertiden.

De moderne kortopmålinger viser, at den
nuværende O-kurve omfatter et større
område end det Svinø nor, der er indmålt
på de ældste udskiftningskort fra begyn
delsen af 19. årh., og det skyldes forment
lig, at de organiske sedimenter (tørv og
gytje) er nedbrudt efter tørlægningen i
1933-1936. Følgevirkningerne for det
bagvedliggende afvandingsområde er uaf
klarede.

Hedeselskabets rapport belyser imidlertid
ikke konsekvenserne af en evt. tilbage
føring af Svinø nor til natumær tilstand
ved fjernelsen af dæmningerne mellem
Avnø og Svinø, som foreslået af Dan
marks Naturfredningsforenings lokalko
mité.
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Afslutning

Trykte kilder:

Avnø er nu fredet og gjort tilgængelig for
den offentlighed, der i årtier har måttet
respektere de militære forbudsskilte. Fre
den sænker sig igen over området fordi
der ikke længere må flyves fra Avnø og
på grund af sælerne på Avnø Røn må den
gamle skydebane ved stranden heller ikke
bruges. Men det kan jo tænkes at idræts
anlægget må bruges til lokale fodbold
kampe - indtil det sættes under vand, når
pumperne stoppes, som man har foreslået.

1) Schaiffel-Nielsen, N.M.: Flyvestation
Avnø/Dansk militær flyveskole i 62 år.
Eget forlag 1994.

Det er i det hele taget vanskeligt at
overskue hvad der vil ske, hvis de store
pumper også standses og dæmningerne
fjernes. Svinø nor bliver givetvis dybere
og bredere end det var før 1875, fordi de
mange organiske materialer takket være
de mange års intensiv dyrkning er omdan
net til muld og lagene klappet sammen.
Men hvad vil der ske i baglandet ? Vil der
komme vand i Lundby, Køng, Sallerup og
Sværdborg moser ligesom i den ældste
stenalder ?

5) Pumpelaugets jubilæumsskrift, Vor
dingborg 1983

2) Trap Danmark 4. og 5. udgave
3) Roussel, Aage (red.): Danske Slotte og
Herregårde, 2. udg. 1964.
4) Vestergaard, F.: Salget af Vordingborg
Rytterdistrikt, 1975.

6) la Cour, J. C. B.: Danske Gaarde, bd
IV, Århus 1907.

Per Ole Schovsbo
Har udarbejdet beretninger og rapporter for Skov- og Naturstyrelsen
om befæstningsanlæg fra 1. og 2. verdenskrig i Vendsyssel og
Sønderjylland og Masnedøfort, kulturmiljørapport om Stevnsfort og
foreløbig kulturmiljøberetning - sammen med arkitekt m.a.a Otto
Arp - om Flyvestation Avnø.
(Se også side 74).
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Stevnsfort
- Danmarks sidste fort
Yderst på Stevns mellem Højerup og Rødvig lå
Danmarks sidste aktive fort - Stevnsfort.
Fortet var i aktiv tjeneste fra 1953 til 2000.
I alle årene under den kolde krig sad danske
soldater dybt underjorden, og kiggede intenst
på radarskærme, der afsøgte sø og luftrum.
Hvis den kolde krig havde udviklet sig til en
væbnet konflikt, havde fortets kanoner skulle
kontrollere den sydlige indsejling til Øresund.

A f Tom Wismann
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Forhistorie
Farvandet udfor Stevns har igennem
historien, ved flere lejligheder, været ram
men om søslag, hvor danske styrker har
været involveret. Der har været flere slag
bl.a. slaget den 1. juli 1677 udfor Stevns
klint, hvor admiral Niels Juel ved en dyg
tig taktisk manøvre besejrede en svensk
eskadre. Under krigen mod England i
1807-14 blev der på Stevns bygget skanser/ky stbatterier, der ved flere lejligheder
var i kamp.
Den sidste halvdel af forrige århundre
de og begyndelsen af dette var er periode,
hvor kystbefæstningen omkring Køben
havn blev kraftigt udbygget. Der blev
også bygget enkelte forter og batterier
udenfor Københavns området ved specielt
vigtige farvandsområder. Af disse kan
nævnes Masnedøfort, Lynæsfort samt
Borgsted og Hårbølle batterier ved Grøn
sund.
I 1949 blev Danmark medlem af
NATO. Dette var bl.a. en følge af den
fejlslagne danske neutralitetspolitik, der
havde resulteret i tysk besættelse af landet
fra 1940-45. Det danske medlemskab af
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NATO, den øgede politiske spænding
mellem øst og vest og en kommissionsbe
tænkning om kystbefæstningens forhold
gjorde det klart, at det var stærkt ønskeligt
med 2 nye forter på henholdsvis Lange
land og Stevns. Forterne skulle sammen
med søværnets sejlende enheder og mine
spærringer kontrollere besejlingen af Sto
re Bælt og Øresund.

De indledende undersøgelser
I 1950 begyndte Søværnet at kigge nær
mere på Stevns området for at bestemme
den bedste placering af et fort. Det bedste
område viste sig at være området ud til
kysten, ca. 3 km nord for Rødvig og 2,5
km syd for Højerup. Klinten er på dette
sted ca. 20 meter høj, hvilket gav god
mulighed for at bygge fortet nede i klin
ten. Kun kanontåme, radar og lignende
ville være synlige på jordoverfladen.
Historien fortæller, at Kystbefæstnin
gens daværende chef kommandør E.M.
Dahl under en inspektion i området satte
sin spadserestok på en lille krete i ter
rænet og udtalte; Her skal Stevnsfort lig
ge. Hvor spadserestokken blev sat i jorden
voksede et 4 kløver, som kommandøren

plukkede og anbragte i sin lommebog.
Ved opførelsen af nedgangsbunkeren blev
firkløveret indmuret i denne - for at brin
ge fortet held.

Bygning af fortet
I 1951 påbegyndtes udarbejdelsen af
tegninger til Stevnsfort og arbejdet med
jordbundsundersøgelser, opmålinger og
detailprojektering.
Inden den endelige projektering foregik
et nøje studie af de tyske fæstningsanlæg
bygget i Danmark under krigen, samt af et
engelsk batteri i de høje kalkstensklipper
ved Dover.
Inden byggearbejdet kunne gå i gang,
erhvervedes de nødvendige arealer til for
tet ved, at fire landbrugsejendomme med
et samlet jordtilliggende på. ca. 100 tdr.
land blev opkøbt.
Byggeriet påbegyndets den 7. januar
1952 med en højtidelighed, hvor bl.a.
Arveprins Knud og Chefen for Kystbe
fæstningen Kontreadmiral E.M.Dahl del
tog. Arveprins Knud tog det første spa
destik, kontreadmiral E.M.Dahl det andet
og overingeniør Rasmussen fra entrepre
nøren Rasmussen & Schiøtz det tredje.

Byggemåde
Ved Stevnsfort ønskedes en klar adskillel
se mellem fredstidskasemeområdet og det
egentlige fortområde med de krigsmæssi
ge installationer. Fredstidskasemen med
indkvartering, kontorfaciliteter, kabys og
kostforplejning blev placeret vest for
kommunevejen, og de egentlige militære
installationer som kanoner, radar, operati
onsrum øst for vejen.
De krigsmæssige underjordiske instal
lationer til fortet, under et benævnt
"undergrunden" placeredes 15-20 meter
nede i kalkstensklippen.

Stevnsfort var placeret yderst på Stevns klint mellem
Højerup og Rødvig. På fotoet ses forrest Stevnsfort
batteriområde, lidt bag dette området fo r flyve
våbnets Hawk eskadrille 541 og lidt tilbage i billedet
Stevnsfort fredstidskaserne. Foto: Tom Wismann.

På jordoverfladen placeredes fortets
hovedbatteri, lyskanon, 2 luftvæmsbatterier, ildledelses og varslingsradar, radio
antenner, pejlestationer og projektører.
Bygningen af undergrunden foregik
ved, at man fra søsiden begyndte at arbej
de sig ind i klippen i hver ende af det der
skulle blive undergrunden. Disse gange
kaldtes rævegang nord og syd. De udgra
vede klipper slap man af med ved at smi
de dem i havet. Den kraftige strøm førte
herefter på en naturlig måde materialet til
havs. Selve udgravningen foregik ved en
kombination af sprængninger og boring.
Gangene blev ikke cementeret, idet kalk
stenen er stabil i sig selv. De steder, hvor
der skulle indrettes magasiner, beboelses
rum, artillericentral mm., blev der i udgra
vede udgravede grotter bygget jernbetonrum til disse formål.
Den 2. juni 1953 hejste fortet kom
mando, og i sommeren 1954 blev hele
fortet med fredstidskasemen, feltbane osv.
overdraget til Søværnet af bygherren,
Rasmussen & Schiøtz.
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også havde mulighed for at beskyde mål
på land, hvis dette skulle være nødvendigt.

Beskrivelse af fortet
Fortet dækker et område på ca. 31 ha. og
består af 3 hoveddele:
1) Batteriområdet
2) Undergrunden
3) Fredskaserne

Fortets kanoner havde en maksimal rækkevidde på
23 km, og kunne således skyde til den svenske kyst.
En fjendtlig landgang i Fakse og dele a f Køge bugt
kunne også tages under ild.

I august 1955 var installationerne af
hovedbatteriet tilendebragt, og installationsskydningerne fandt sted samme måned.

Fortets opgaver
Fortet opgave var at kontrollere den sydli
ge indsejling til Øresund. Kontrollen med
besejlingen skete ved hjælp af fortets
hovedbatteri, der var beregnet til at kunne
beskyde mål på havet.
Hovedbatteriet kunne også understøtte
egne sejlende flådestyrker og hindre en
fjende i at stryge eventuelt udlagte mine
felter.

Batteriområdet
Batteriområdet ligger ca. 100 meter tilba
getrukket fra den 20 meter høje klint der
udgør fortets østlige begrænsning.
Batteriområdet indeholdt nedgangsbun
ker til undergrunden, fortets hovedbe
væbning bestående af 2 stk. dobbelte 15
cm kanoner i pansertåme, 1 stk. 15 cm
lyskanon, 2 stationære 40 mm nærluft
værnsbatterier, radar og radioantenner,
ildlederposter, pejlestationer, og et antal
ventilationsafgange og luftindtag.
Der var endvidere indrettet standplad
ser for 2 stk. 150 cm projektører.
Undergrunden
Adgangen til undergrunden sker gennem en
nedgangsbunker, der var placeret ved den
nordligste begrænsning af undergrunden.

Kanoner var da fortet blev bygget,
såvel som i dag, et godt krisestyringsred
skab. En kanon kan afgive såvel varsels
skud, som virkningsskydning og bare det,
at en kanon følger et mål, er en form for
magtudøvelse.
Moderne missiler besidder ikke disse
graduerede egenskaber.

Nedgangsbunkeren var udrustet med 3
flankeringskonstruktioner/skydeskår, der
kunne holde adgangsvejen til bunkeren
under ild og derved sikre, at en fjende
ikke kunne trænge ind i fortet denne vej.
Adgangen til nedgangsbunkeren gik først
gennem en gitterdør, der kunne beskydes
fra et skydeskår og herefter gennem en
svær panserdør. Herefter kunne man kom
me til selve undergrunden med en eleva
tor eller ad en trappe.

Fortets hovedbatteri kunne skyde hele
horisonten rundt, hvilket betød, at fortet

I nedgangsbunkeren var der indrettet en
ildlederpost og en bevogtningscentral. Ild-
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Nedgangsbunker til undergrunden. Adgangen til nedgangsbunkeren kunne holdes under ild fra et skydeskår.
Væggene i nedgangsbunkeren var 2 meter tykke. For at komme ind i bunkeren skulle man først igennem en
gitterport der kunne beskydes fra et indvendigt skydeskår og herefter igennem en svær panserdør.

Forbindelsesgang i undergrunden. I undergrunden var der ca. 1000 meter gange der forbandt fortets installa
tioner. Nogle steder var der opsat klapkøjer, så fortes krigsbesætning kunne "buffe"/sove under sikre forhold.
Foto: Tom Wismann
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P2

Plan over "undergrund". Undergrunden på Stevnsfort omfattede ca. 1000 meter gange. I undergrunden var
der O-rum (herfra ledede fortchefen under krig fortet), artillericentraler, radarrum, radiorum, ammuniti
onsmagasiner, maskincentraler, beboelsesrum, fuldt udrustet hospital, ligkapeller mm.

lederpostens periskop kunne ses ovenpå
bunkeren, hvor periskophovedet var be
skyttet af et panserskjold.
Oven på nedgangsbunkeren var der
under åben himmel indrettet en standplads
for lyslederposten, hvorfra ilden fra for
tets lyskanonen blev ledet. Lyskanonen
skød faldskærmsblus med en meget kraf
tig lyskilde ud over fjendtlige mål, så dis
se visuelt kunne observeres. På for
skråningen af bunkeren var der en stand
plads for et pejleapparat eller en 5 meter
afstandsmåler.
Undergrunden består af i alt ca. 1000
meter gange, bl.a. var der er ca. 340 meter
lang hovedgang, der løb nord-syd parallelt
med kysten.
Fra hovedgangen udgik i hver ende en
gang mod vest (mod land) og en gang
mod øst (mod havet). For enden af gange
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ne mod vest lå fortets hovedmagasiner og
underbringelsesrum for besætningerne til
hovedbatteriet. De 2 gange, der førte mod
øst, var de såkaldte rævegange der mun
dede ud i klinten. Udover de nævnte gan
ge var der en gang, der førte mod øst fra
elevatoren. Denne gang var indrettet som
oliedepotområde, og var ca. 70 meter
lang. Fra den sydlige batterigang førte en
gang til luftvæmsbatteri syd, der kunne
nås fra fortets indre.
Der var ikke fra undergrunden forbin
delse til luftvæmsbatteri nord.
I den sydlige gang mod havet lå fortets
oprindelige artillericentral, O-rum (det
rum hvorfra fortchefen ledede fortet),
radarrum og ABC central. På den modsat
te side af gangen var der 4 dobbelte offi
cerslukafer og underbringelse for menige.
I hver gang mod magasinerne var der
indrettet en maskincentral med bl.a. die-

Oprindeligt var der i undergrunden indrettet et hospital med 2 operationsstuer, sygestuer, røngtenudstyr,
apotek. Hvis det gik helt galt var der også indrettet ligkapeller til de afdøde. Foto: Thorsten Lindhe.

selgeneratoranlæg således, at fortet var
helt uafhængig af el-forsyning fra det
offentlige forsyningsnet.
I forbindelse med en ombygning og
modernisering i perioden 1982-84 blev
der i batterigang nord indrettet et moder
ne komputeriseret O-rum og kommunika-

tionscenter for Sundets Marinedistrikt
(SUM). Der hvor kommunikationscente
ret blev indrettet havde der oprindeligt
været indrettet hospital med 2 fuldt udru
stede operationsstuer og tilhørende syge
stuer. Hospitalet blev nedlagt ved en
modernisering.
Fredskaserne området
Kaserne området omfattede et antal byg
ninger hvor fort besætningen kunne
underbringes/bo i fredstid. På området var
der også kostforplejning/cafeteria, messer
for befalingsmænd og officerer, samt kon
torer. På kasemeområdet lå en af de 4 går
de, der blev opkøbt ved fortets etablering.

Hovedbatteriet
Sundets Marinedistrikts O-rum. Ved moderniserin
gen a f undergrunden i 1982-84 blev der indrettet et
komputeriseret O-rum, hvorfra skibstrafikken i Marinedistriktets farvandsområde kunne overvåges.
Foto: Tom Wismann.

Hovedbatteriet bestod af 2 pansrede
kanontårne med hver 2 stk. 15 cm kano
ner. Disse kanontåme var oprindeligt
tyske, og stammede fra det tidligere tyske
slagskib Gneisenau.
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Frankrig gennem den engelske kanal til
Tyskland. Under operationen blev Gneise
nau beskadiget af en minetræffer. For at få
skaden besigtiget blev skibet taget i dok i
Kiel. Mod alle skrevne og uskrevne regler
undlod man at tømme skibet for ammuni
tion, inden det gik i dok !

Installation a f 15 cm dobbelttårn. De 2 pansrede
tårne der udgjorde hovedartilleriet på Stevnsfort
var oprindeligt opstillet som et tysk kystbatteri på
Fanøs nordspids under navnet batteri Gneisenau.
Efter krigen blev batteriet omdøbt til Batteri
Grådyb. Da Stevnsfort skulle bygges blev kanoner
ne flyttet fra Fanø til Stevns. Foto: Stevnsfort.

Hvordan havnede kanonerne fra Gneise
nau på Stevns
Kanonerne stammede fra det tyske slag
skib Gneisenau (bygget 1935-38), hvor de
udgjorde en del af skibets mellemartilleri.
Under operation Cerberus/kanal gen
nembruddet i 1942, en af anden verdens
krigs mest dristige flådeoperationer, for
lagde en stor tysk flådestyrke fra Brest i

Natten mellem den 26-27 februar ind
traf den ulykke, reglerne var lavet for at
undgå. Skibet blev ramt af en engelsk fly
bombe som eksploderede inde i skibet. De
varme eksplosionsgasser trængte ind i
magasinet til tårn A (trippie 28 cm) som
eksploderede, hvilket resulterede i, at hele
forskibet foran tårn B blev ødelagt. 112
mand omkom !
Gneisenau forlagde efter denne ulykke
for egen kraft til Gotenhafen (Gdynia) i
Polen for istandsættelse og ombevæbning
med 3 dobbelte 38 cm tårne. Så langt
nåede man imidlertid aldrig, da Hitler i
januar 1943 udstedte et "Führerbefehl"
om, at alle større enheder (fra krydsere og
opefter) skulle oplægges. Hitler var efter
et par mindre heldige operationer i ishavet
ikke tilfreds med flådens indsats.

Slagskibet Gneisenau. Hovedbatteriet på Stevnsfort stammede fra det tyske slagskib Gneisenau, hvor de 2
tårne havde udgjort en del a f mellemartilleriet. På Gneisenau bestod dette artilleri a f 4 pansrede dobbelt
tårne med hver 2 stk. 15 cm kanoner og 4 stk. 15cm i 4 enkelte pansrede skjolde. Et a f dobbelttårnene ses på
sidedækket a f slagskibet. Foto: "Von der Emden zur Tirpitz", Siegfried Breyer / Gerhard Koop.
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1952 opstillet på Stevns, hvor de 2 tårne
kom til at udgøre hovedbatteriet på
Stevnsfort.

Kanontåm med kamuflagenet. For at reducere kanontåmenes synlighed fra luften var de begge i perioder
påbygget et stativ, der kunne bære et kamuflagenet.
Foto: Melwin E. Pedersen.

Efter omtalte "Führerbefehl" blev artil
leriet gradvist udtaget af Gneisenau og
opstillet i kystbatterier i "Atlantvolden".
Herved blev 2 af slagskibets 15 cm tårne
opstillet i Danmark på Fanøs nordspids og
benævnt batteri Gneisenau.
Da Stevnsfort blev bygget, blev kano
nerne fra batteri Gneisenau flyttet og i

Kanonernes opstilling
Begge tårne var opstillet på jordoverfla
den med al mekanik og magasiner place
ret under jordens overflade. Hele tårnkon
struktionen er 15-17 meter dyb.
Da tårnene var gamle skibståme fra et
slagskib, betød det, at de var svært pans
ret. Tårnet er pansret med 14 cm panser
stål i fronten, og 5 cm panserstål i side,
ryg og top. Kanonerne og betjenings
mandskab var derfor godt beskyttet, og
det ville kræve kraftig og præcis våben
indsats at sætte tårnene ud af spillet.
Skuddata, sideretning og højderetning
sendtes ad elektrisk vej vha. et såkaldt føl
geviser anlæg fra artillericentralen (AC)

Luftværnbatteri 40 mm nord . Fortet rådede over 2 permanente luftværns batterier med hver 3 dobbelte
radarstyrede 40 mm kanoner. Udover de permanente batterier havde fortet et antal mobile 40 mm kanoner,
der kunne opstilles udfra den taktiske situation. Foto: Svend Erik Hansen.
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Næst sidste granat. Forfatteren med den næstsidste granat der blev a f skudt fra Stevnsfort. Granaten vejede
45 kg, så det var tungt arbejde at være artillerist. Foto: Tom Wismann.

til den enkelte kanon. Ved hver kanon
fandtes en opsatshøjde-modtager og en
sideforskydningsmodtager, der hver havde
en ordreviser og en følgeviser. Ordreviserne angav de i AC udregnede skudda
ta og viserne bevægedes elektrisk fra AC.
Følgeviseme bevægedes manuelt ved
hjælp af håndhjul på kanonen, og når føl
geviserne holdtes overens med ordreviser
ne var kanonen "på målet", eller mere
præcist på det punkt der skulle sigtes på
for, at mål og granat mødes. Det var et
kompliceret regnestykke at beregne kano
nernes indstilling for at ramme et mål på
f.eks. 18 km afstand. Der skulle tages høj
de for en lang række ting som målets fart
og kurs, vindens retning og hastighed,
granatens flyvetid, lufttryk mm.
Kanonerne havde en maksimal skud
vidde på ca. 23 km, og kunne derfor ræk
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ke til den svenske kyst. Kanonernes skud
hastighed var afhænging af kanonbesæt
ningens dygtighed. En skudhastighed på 6
skud pr. minut blev betegnet som god.

Luftvæmsbatteri
Fortets nærluftforsvar udgjordes af 2 stati
onære batterier, benævnt 40mm batteri
nord og syd, hver med 3 dobbelte 40mm
maskinkanoner samt 8 mobile 40 mm
kanoner.
Kanonerne i de stationære batterier var
anbragt i betonkonstruktioner, der gav
kanoner og besætning nogen beskyttelse.
Kanonerne var radarstyrede, og kunne
derfor også beskyde mål om natten og i
usigtbart vejr. Kanonerne havde en effek
tiv skudvidde på ca. 2.000 meter mod fly,
og ca. 4.000 meter mod mål på søen og på
jorden.

Klar overalt - hal ned. Den 29. september 2000 klokken 13.00 slutter en epoke i dansk historie. Efter at
Søværnets Tambour Korps har gennemført et mindre tatoo, og som det sidste nummer spillet "Anchors
away" er det slut. På kommandoen "Klar overalt - hal ned" glider orlogsflaget langsomt ned. Stevnsfort Danmarks sidste fort- har strøget kommando. Foto: Tom Wismann.

Besætning

Afslutning

Fortets fredstidskasseme var beregnet til
en besætning på 250 mand, bestående af
12 officerer, 74 befalingsmænd og 164
menige. I undergrunden var der indrettet
krigsmæssig underbringelse for 168 mand.

Fortet var i aktiv tjeneste fra 1953 til
kommandostrygning den 29 september
2000. I alle disse år vogtede fortet dag og
nat, 365 dage om året, den sydlige indsej
ling til Øresund. Hvis den kolde krig var
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blevet varm, og den daværende Warszawa
pagt havde indledt et angreb på Danmark,
ville Stevnsfort have kunne gøre sit til at
hindre en fjendtlig indtrængen i Øresund
og landsætning af styrker på kysterne i
Fakse og dele af Køge bugt.

Sidste skud. Den 3. december 1999 markeredes
mere end 46 års virke som kystfort ved, at der fra
Stevnsfort pjece 2 blev afgivet hvad der igennem
tiderne er kendt som "Dansk løsen"- 3 skud. De
aldrende kanoner skød stadig fuldstændig præcist.
Foto: Tom Wismann.

Stevnsfort i fremtiden
Allerede mens fortet var i aktiv tjeneste,
blev der i 1999 nedsat en museumsgruppe
sammensat af repræsentanter fra Stevns
fort, Søværnet, museer, Stevns kommune
samt andre kyndige. Museums gruppen
skulle undersøge muligheden for at opret
te et museum Stevnsfort, hvor offentlighe
den kunne få et indblik i Danmarks eneste
fort, der er bygget i klippegrund og med
omfattende underjordiske anlæg. Muse
ums gruppen kom til det resultat, at det
udfra et historisk synspunkt ville være
ønskeligt, hvis Stevnsfort kunne danne
rammen om et museum.
Status i august 2002 er, at fortets krigs
mæssige installationer er solgt til Stevns
kommune, der sammen med Østsjællands
museum undersøger bl.a. de økonomiske
muligheder for indretning af museum
Stevnsfort.
At Stevnsfort er en vigtig del af vor
historie under den kolde krig, er der ingen
tvivl om.

Tom Wismann
Født i 1954 i København. Har fra barnsben interesseret sig for fæst
nings- og Marinehistorie. Har foretaget mere end 40 rejser over hele
verden for at besøge og forstå moderne ( 1860 ) befæstninger.
Har eget forlag hvor der udgives militærhistoriske skrifter, og eget
firma der har specialiseret sig i formidling af militær historie ved
rundvisninger og foredrag.
Medlem af arbejdsgruppen omkring etablering af et muligt „Museum
Stevnsfort“. Medlem af bestyrelsen i Marinehistorisk Selskab.
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Årsberetning
”Ved konstituerende møde i Næstved d . 7.
Febr. 1912 dannedes et historisk Samfund
fo r Præstø Amt.
Der var samlet ca. 35 interesserede
Deltagere fra forskellige Dele a f Amtet.
Efter opfordring overtog Hr. Kammer
herre Amtmand Vedel, Næstved, Dirigent
erhvervet.
Forstander Svendstrup bød derefter
Forsamlingen Velkommen paa det forbe
redende Udvalgs Vegne og udtalte Ønsket
om en god Fremtid fo r Historisk Samfund
fo r Præstø Amt, at det maa være med til
at gøre et Arbejde til Gavn og Lykke fo r
vort Fædreland. ”
Således står der på første side i fore
ningens protokol. I det forberedende
arbejde var der sendt indbydelse til alle
amtets præster og lærere samt andre
”interesserede mænd og kvinder”, og ca.
160 erklærede sig villige til at være med.
Formålet med foreningen var at frem
drage og bevare de minder og den histo
rie, som fortjente at kendes og bevares.
Dette ville man gøre på følgende måde:
1. Ved udgivelse af en årbog.
2. Ved besøg på historiske steder
3. Ved historiske foredrag.
På den måde oprettedes for 90 år siden
Historisk Samfund for Præstø amt omtrent samtidig med de andre amtshisto
riske samfund. Meget har ændret sig siden
da. Kontingent blev i 1912 fastsat til 2 kr.
- forhøjedes i 1919 til 3 kr. Samme udvik
ling gælder for trykning af årbogen.
Når man i den gamle protokol læser
referat af styrelsesmøder - der de første

mange år kun afholdtes én gang årligt slår det en, at trods den store udvikling
der er sket i de forløbne 90 år med hensyn
til teknik, kommunikation o.s.v. er det, vi
i dag beskæftiger os med på styrelsesmø
derne stort set det samme, som optog vore
forgængere: Næste års arrangementer,
årbog, kontingent, bytteforbindelser, øko
nomi og medlemstal.
Det sidste har varieret meget. I 1913
havde Historisk Samfund 407 medlem
mer, 70 år senere var antallet 850, og i
dag er medlemstallet ca. 460. Det er ikke
fordi interessen for det gamle Præstø amts
historie er blevet mindre, men i dag er vi
ikke ene om at formidle den. Derfor synes
jeg, at der er grund til at glæde sig over, at
foreningen består og forhåbentlig vil gøre
det mange år endnu.
Årbogen 2001 blev præsenteret på
Brandmuseet i Præstø, som velvilligt havde
åbnet for os. De fleste forfattere var til stede
og gav indlæg angående deres artikler.
Denne årbog blev den sidste med Hen
ning Jessen som redaktør. Der skal fra for
eningen lyde en stor tak for de mange
timers arbejde, han gennem årene har
udført i forbindelse med årbogen.
Årets aktiviteter begyndte med general
forsamlingen i marts. Desværre måtte
foredragsholderen melde fra, men det
lykkedes med kort varsel at få Allan
Huglstad, Næstved, til at fortælle om sit
arbejde med en bog om Vordingborg i
besættelsestiden.
Genvalgt til bestyrelsen blev Egon
Damgaard og Allis Bro, og som nyt sty
relsesmedlem valgtes Svend Skov, Stege.
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Forårsturen gik til Slesvig-Holsten, og
med hjælp fra lokalkendte i Frederiksstad,
Rendsborg og Ejderstedt blev det 4 dage
med gode oplevelser.
Der var ikke så mange deltagere i som
merturen, men i strålende sol var vi rundt
på Frilandsmuseet og sluttede dagen med
en meget spændende rundvisning på Søl
lerød kirkegård.
Høstmødet i september havde godt 50
deltagere. Det blev en interessant tur til
kystforsvarsanlæggene på Møn. Især var

Stemningsbilleder fra høstmødet på Fyn.
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besøget på det privatejede Borgsted Batte
ri en oplevelse.
Det længe savnede register over Histo
risk Samfunds årbøger er under udarbej
delse og vil blive trykt i 2003. Desuden
planlægger vi at få oprettet en hjemmesi
de på internettet, så selv om foreningen er
90 år gammel, prøver vi at følge med
tiden.
Allis Bro

Svend C. Dahl

Litteratur om Præstø amt 2001
Amtets historie i almindelighed
Danmarks Middelalderlige Byplaner Syd- og Vestsjælland
Odense Universitetsforlag har udgivet
denne bog som Dansk Komité for Byhi
storie og Skov- og Naturstyrelsen står bag
og Jørgen Elsøe Jensen har forfattet
(udkom 1999, men blev overset).
De 190 s. i stort format bringer omtale
af Næstved, Præstø, St. Heddinge og Vor
dingborg - mens Stege har været omtalt
sammen med Lolland-Falster i 1994. For
fatteren har en idé om at købstæderne er
bevidst anlagte fremfor gradvist vokset
frem, og beskriver landskaber og byud
vikling her udfra.
Bogen er forsynet med gi. landskabs-,
kurve- og bykort samt en lang række ældre
postkort, litteraturliste til hver by og noter.
Alligevel indeholder i al fald bybeskrivel
sen til Næstved flere fejl, som det ofte sker,
når én person skal skrive om alle byer i
Danmark. Der er gode registre med bl.a.
gadefortegnelser, steder og personer.
Danmarks Vikingetid
På Politikens Forlag kom der i 2001
ovenstående bog på 232 sider, hvor Kåre
Johannessen efter en større generel ind
ledning over vikingetiden gennemgår en
række lokaliteter.
Der er en del runesten, der er fundet
værdige til omtale. Det gælder fx stenene
ved Glumsø -, Alsted - og Sandby Kirke.
Gravhøjen ved Hårlev, landsbyen fra
Borup Ris, vikingevejen ved Risby og

handelspladsen fra V. Egesborg får ligele
des en lille omtale. Afslutningsvis bringes
ordliste, litteraturoversigt og register.
Danmarkshistoriens Hvor Skete Det
Grethe Jensen har for Politikens Forlag
(2001) skrevet dette oversigts værk på
352 s. Landsdel for landsdel gennemgås
udvalgte lokaliteter, hvor der er sket noget
markant i Danmarkshistorien eller noget
karakteristisk for en bestemt egn. Der er
en del detailkort, og der afsluttes med lit
teraturliste og register.
For regionen er der beskrivelser af Her
lufsholm Skole / Skovkloster, Køng med
GI. Øbjerggaard, Vordingborg Slot og rui
ner, Grundtvig og Udby Kirke, LI. Hed
dinge Rytterskole, herregårdene Nysø og
Bækkeskov samt Broskov Oldtidsvej ved
Præstø.
Fare, fare, krigsmand - døden skal du
lide!
Erling Petersen har 2001 på eget forlag
(Forlaget i Fuglebjerg) udgivet denne bog
(82 s.).
Bogen består af 4 artikler, som forfatte
ren (lokal- og personalhistoriker) tidligere
har fået trykt i forskellige årgange af
årbøger for Historisk Samfund for Sorø -,
Præstø - og Vejle amter. Fælles for artik
lerne er, at de omhandler episoder fra kri
gen i 1864 med menige soldater i cen
trum.
De fleste af ”hovedpersonerne” overle
vede ikke krigen som fx dragon Jens
Christensen fra Spjellerup ved Fakse og
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infanterist Hans Hansen fra Kyse. De blev
begge begravet i en privat have på Als,
der siden blev valfartet til, efter at Holger
Drachmann havde skrevet om den (”De
vog dem, vi grov dem”).
I Han faldt ved Bøffelkobbel bliver
Hans Hansens liv endevendt, og i En
dragon fra 64 er det Jens Christensens
skæbne, der undersøges. Peder Jensen fra
Bøgesø døde også, men i fangenskab i
Tjekkiet. Artiklen, En mand af den meni
ge Almue, fokuserer på smed Niels Peder
sen fra Spjellerup ved Næstved. Han del
tog også i krigen, men overlevede og døde
først i 1911.
Kulturhistoriske Studier 2001
Lars Buus (Eriksen) har redigeret Syd
sjællands Museums årsskrift, der denne
gang er på 124 s.
Langt den største artikel er skrevet af
Bent Fugl Petersen og handler om Senpalæolitiske opsamlingsfund fra Sydsjæl
land med sammenligninger til Fejø og
Jørlunde i Nordsjælland. Resultaterne fra
en række fund fremlægges, og der er en
del plancher med tegninger af flintgen
standene. Tidsmæssigt drejer det sig om
levn fra stenalderjægere for ca. 11.00013.000 år siden. Især de 6 lokaliteter fra
Knudshoved Odde omtales, hvoraf Runde
bakke måske er Danmarks ældste boplads.
Henriette Rensbo beskriver Udgravning
af Stege Borg, hvor Danmarks største og
bedst bevarede anlæg af træ blev udgra
vet, bl.a. palisade- og bulvægge, som de
vanddrukne jordlag har sikret til efterti
den. Stege Borg er påvist tilbage til 1200tallet, men den bedst kendte borg var fra
1314.
Dorthe Wille-Jørgensen fortsætter med
at beskrive udgravningerne ved Konge
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borgen i Vordingborg, denne gang om
udenværkerne på baggrund af nutidige
kloakeringer. Under Valdemar Atterdag
blev der anlagt dæmninger og voldgrave
omkring borgen. - Samme konge købte et
par vandmøller ved Rekkende, hvis
beliggenhed påvises i en anden artikel og der afsluttes med en beretning om
vandforsyningen i nyere tid i Langebæk
Kommune.
Latinskolereduktionen 1740
I årsskriftet Uddannelseshistorie 2001
(Selskabet for Dansk Skolehistorie) har
Carl E. Jørgensen skrevet en stor artikel
(72 s.) om et ret overset emne: nedlæggel
sen af 40 af de 59 danske latinskoler i
1740.
Forfatteren laver en landsdækkende
sammenligning over klassetal (fra 1-7) og
antal elever. For vores region var der på
det tidspunkt offentlige latinskoler i Næst
ved (med 3 klasser), Vordingborg (2 klas
ser), Præstø og St. Heddinge (begge med
én klasse). Steges blev nedlagt i 1697.
Det viser sig, at de små skoler stort set
aldrig sendte elever videre til Universite
tet; de var nærmest en slags forskoler, og
elever der ville videre flyttede til større
skoler. Faktisk var det kun et mindretal af
eleverne, der lærte latin i latinskoleme i
1700-tallet. Mange sendte ikke børn til
den Danske Skole, da man der skulle
betale skolepenge, mens latinskolerne
selv kunne forsørge børnene i nogle år.
Fra perioden 1701-39 kom der 76 stu
denter fra Vordingborg og 58 fra Næstved
til Universitetet, mens Præstø og St. Hed
dinge slet ingen sendte. At den mindre
skole i Vordingborg sendte flere af sted
end den i Næstved er atypisk, men måske
derfor overlevede Vordingborgs latinskole
reduktionen (nedlagt endeligt 1846). De

fleste af skolerne blev erstattet af ”kristen
domsskoler” her i pietismens blomstrings
tid.

der har fundet beretningerne frem, og de
er udgivet på Askholms Forlag 2001.

Lovkyndighed og vederhæftighed
Denne omfangsrige bog (434 s.) har en
undertitel: Sjællandske byfogeder 16821801. Den er skrevet af Pernille Ulla
Knudsen og er en let bearbejdning af hen
des ph.d.-afhandling ved Københavns
Universitet, der udkom 2001 på Jurist- og
Økonomforbundets forlag.

Fra Himlingøje fortælles det, at heste
nødig ville gå over et område, hvor man
senere fandt en stor gravplads fra jernal
deren. Naturligvis er der også beretninger
med fra Stevns, Elverkongens Rige øst for
Tryggevælde Å. - Fra Præstø-området er
der flere historier om den bekendte klude
eg ved Leestrup, der mest er kendt for at
”kurere” syge folk.

Værket er af grundlæggende videnska
belig karakter med megen teori, en del
skemaer, ingen illustrationer, mange
noter, bilag og en fyldig litteraturliste og
oversigt over utrykt materiale. Det er en
slags ”professionsanalyse”, hvor Knudsen
har udvalgt sig 6 sjællandske byer til sin
undersøgelse af byfogedhvervet. Det er
altså her ikke den enkelte byfoged, der er
vigtigst.

Bogø har tilsyneladende været en del
plaget af hekse tidligere og Grøn Jæger på
Vestmøn har udkæmpet drabelige kampe
mod venderne, mens lindormen gemte sig
i en nærliggende høj. Fra Østmøn er der
fyldige beretninger om Jøing Opsal alias
Klintekongen og i sin oprindelse alias
Odin. Han kunne ikke beskytte øen mod
svenskerne i 1658, idet han efter sigende
holdt ferie under sydlige himmelstrøg!

Blandt de undersøgte byer er Vording
borg og Næstved, og spredt rundt i teksten
kan man hente talrige omtaler og eksem
pler på byfogedemes virke, familie og
uddannelsesmæssige baggrund, men der
er tillige direkte små afsnit om de to byers
fogeder. Der var en tendens til, at der blev
samlet mange embeder under byfoged
navnet. Således var byfoged Søren Lin
strup Beck (1778-98) udover at være poli
timyndighed og dommer for bytinget i
Vordingborg også ”vejer, måler og vra
ger”, postmester og byskriver. Værket har
en komplet liste over byfogeder i den
angivne periode og via personregistret
kan man finde lokal omtale.

Fra det sydligste Sjælland var det til
gengæld Kong Voldermand, der huserede,
og også han havde sin rod i en Odin-skikkelse, selv om de fleste forbinder ham
med kong Valdemar. Derfor red han gen
nem luften på en fyrig hest og i selskab
med glammende hunde på jagt efter
spøgelser.

Spøgelser og sagn fra dansk natur
Bind 2 i denne miniserie omhandler bl.a.
Øerne. For et par år siden udkom en til
svarende om herregårdenes spøgerier. Det
er ”spøgelseseksperten” Gorm Benzon,

Turen går Til Sjælland, Møn og Lol
land-Falster
Svend C. Dahl har for Politikens Forlag
2001 skrevet ovenstående guidebog (156
s.), der udover indledning og praktiske
oplysninger afsluttes med et register.
Hele det sydlige Sjælland og Møn er
omtalt med en kort gennemgang af alle
byernes historie og en lang række af
natur- og kulturseværdigheder (inkl. even
tuelle åbningstider). A f større omtaler og
temaer kan nævnes Tystrup-Bavelse søer103

ne, Elverhøj og Stevns Klint, Klintområ
det på det østlige Møn (Høje Møn), fjordområdet ved Karrebæk - og Dybsø fjorde,
sagn og gode historier fra Sydsjælland
(som Slatten-Patten og Tove-sagnet fra LI.
Gurre).

De enkelte kommuner
Holmegaard Kommune
Røjlen 2000
Årsskrift 2000 er fra 2001, og Ole Pilegaard Hansen er som sædvanligt forfatter
til det meste og udgiver. De 53 sider sæl
ges fra Næstvedegnens Lokalhistoriske
Arkiv.
Hæftet er en blanding af topografi,
erhvervs- og personalhistorie. Måned for
måned-oversigten med begivenheder i
kommunen er et fast indslag, ligesom
skiftende landsbyers gårdhistorie siden
1787 undersøges (i år Sørup). Der afslut
tes med en kildeoversigt.
Røjlen har en artikel om Fensmark
Brugsforening, der blev etableret i 1875.
Brugsen lever i bedste velgående og tider
nes bygningshistorie følges. - Holme Møl
le er emnet for en artikel af Knud
Skræntskov Hansen, og den eksisterede
senest fra 1400-tallet. Oprindelig var det
en vandmølle, der fra 1700-tallet erstatte
des af en vindmølle, som brændte i 1916.
Nok så interessant er en artikel om
Den katolske Menighed, der siden 1835
var tilknyttet Holmegaard Glasværk, som
var præget af indvandrere fra Bøhmen.
Nogle af disse personers familieforhold
følges og der er samtidig en beskrivelse
af boliger ved glasværket og det katolske
kapel.
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Langebæk Kommune
Opkomlingen og den rebelske bonde
Sådan hedder en artikel i Siden Saxo
2002:2, skrevet af Benito Scocozza.
Opkomlingen er Peter Johansen, søn af en
fæstebonde fra Stavreby (f. 1722). Peter
stak til søs, blev skipper og tjente mange
penge på sejlads til Rusland og Det fjerne
Østen. Disse midler blev bl.a. brugt til
køb af krongods og oprettelse af godset
Petersgård og Petersværft, begge i al ube
skedenhed opkaldt efter ham selv.
Den rebelske (fæste)bonde var Rasmus
Peder Madsen fra Viemose, der ikke ville
finde sig i, at godsejeren ville fratage bøn
derne hævdvundne rettigheder til at
udnytte underskoven. Det endte med at
Johansen beordrede Madsen gennemban
ket med stokke, så han ”spyttede blod”. I
den efterfølgende retssag blev godsejeren
dømt til at betale hans fæstebonde erstat
ning for den voldsomme behandling.
Møn Kommune
Kongens garde - Møns bønder
I samleværket Mark og Menneske 2000
fra Forlaget Skipperhoved har Benedicte
Fonnesbech-Wulff skrevet en artikel om
udstationeringen af en stor del af den Kgl.
Livgarde på Møn 1685.
Hele Møn var krongods og bønderne
vomede, så de kunne ikke protestere, men
det blev en økonomisk yderst hård tid for
fæstebøndeme, hvor græsningsrettigheder
blev frataget dem, og hvor de blev pålagt
ekstra arbejdsopgaver, ofte under mili
tærtvang. Det medførte adskillige klager
fra bønderne og efter 12 års forarmelse
flyttede garderne til København.

N æ stved By & Omegn
Abbednæs Brugs i 100 år
I denne anledning har Verner L. Carlsen
skrevet et lille hæfte (29 sider) for den
levedygtige ”Dagli’ Brugs”. I begyndel
sen var Abbednæs blot en landsby syd for
Næstved, mens den i dag er helt opslugt
af ”storbyen” .
Hæftet er ikke fyldt med selvforherligende omtaler som i mange jubilæums
skrifter fra virksomheder; derimod er det en
lokalhistorisk gennemgang af udviklingen
fra 1902-2002. Hæftet har eksempler på tid
ligere tiders priser, begivenheder og en
beskrivelse af de 4 forskellige placeringer
og uddelerne, som der også har været 4 af.
Kahler
På mindre end et år er der udkommet to
pragtværker om Kahlers Keramiske Værk
sted, produkterne og kunstnerne bag de
flotte frembringelser, der pryder både
private hjem og offentlige steder. Begge
bøger har krævet års forberedelse, så sam
menfaldet er tilfældigt. Den første kostede
500 kr., men er trods det allerede udsolgt
(nyt oplag overvejes). Den næste fås for
399 kr.
På forlaget Rhodos udkom i 2001 Kah
ler og Keramikken, et flot værk på 360
sider i stort format med ca. 250 flotte far
vefotos, skrevet af samlerne Ane Maria
og Annimi Holst Schmidt (mor og datter).
Derefter fulgte foråret 2002 Kåhlers
Værk på Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck. Her er forfatteren keramikeren Peder
Rasmussen, der selv er uddannet hos Kåhler. Også denne bog på 352 sider er i stort
format og forsynet med utallige smukke
farvefotos.
Begge bøger følger især Kåhlervirksomheden fra dens opståen i 1839 og til

omkring 1974, hvor familien Kåhler slap
grebet. I begyndelsen var det mest køkken
tøj, krukker, vaser og kakkelovne, der blev
produceret. Men Kåhlerdynastiet blev siden
berømt og navne som Herman A., Herman
H.C. og Herman J. Kåhler formåede at løfte
værkstedet op på et internationalt niveau.
Gennem flere generationer var højt
anerkendte kunstnere tilknyttet stedet og
skabte unikke værker, der stadig er samler
objekter. Det gælder bl.a. H.A. Brendekilde, Th. Bindesbøll, Svend Hammershøi,
Jens Thirslund og Karl Hansen Reistrup.
Blandt de dygtige ”malerpiger” blev Stel
la Kåhler og Tulle Emborg vel de mest
kendte.
Kåhlerfabrikken eksisterer stadig og
inviterer ind imellem kunstnere til at
fremstille unika, så der er endnu liv på
Kåhlersbakken, hvor der endvidere er en
historisk udstilling ligesom i Næstved
Museum, Boderne.
Udover den umiddelbare nydelse af de
flotte bøger, medvirker en række nyttige
oplysninger bag i bøgerne til at gøre dem
til praktiske opslagsværker. Begge medta
ger Kåhlerfamiliens stamtavle, personregi
ster, litteratur- og kildeliste. Kåhlers Værk
har et større noteapparat, mens Kåhler og
Keramikken bringer en oversigt over
værkstedsmærker og kunstnersignaturer.
Liv og Levn 2001
Næstved Museums årsskrift (red. Palle
Birk Hansen) er igen i år et temanummer,
hvor Margit Baad Pedersen skriver om
Næstveds Patriotiske Selskab på alle 20
A4-sider.
Det Patriotiske Selskab blev stiftet i
1780 og knyttet til Niels Rybergs navn,
der er nok så kendt for oprettelsen af
Køng linnedfabrik (se under Vording
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borg), og denne danner da også baggrun
den for oprettelsen af selskabet i Næstved.
Gennem hele perioden var amtmand
Johann Rudolph Bielke formand og
ansvarlig for at føre selskabets ideer ud i
livet. Medlemmerne tilhørte byens og
omegnens overklasse, men tilsyneladende
indstillet på at udøve et stykke socialt
arbejde og økonomiske ofre til gavn for
den fattige befolkning. Der blev fra 1780
til 1789 opført skoler i Næstved, Vording
borg, Ringsted og i 9 landsbyer fra Baarse
til Odsherred. Skolerne erstattede ikke
den almindelige læseskole, men skulle
være et supplement fra kl. 13 til 21 i vin
terhalvåret.
Alle skolerne var nedlagt senest 1808,
men det var fra begyndelsen egentligt
meningen, at de kun skulle bestå i 25 år,
så det kan ikke tages som et udtryk for
fiasko selv om der var problemer med at
få elever nok. Generelt har skolerne med
virket til at højne standarden i linnedbe
handlingen på egnen. - Der afsluttes med
kilde- og arkivalieoversigt.
Næstved i Middelalderen
Suså-Komiteen står som udgiver og
Svend C. Dahl som forfatter til denne
solide bog på 180 sider (2001).
Illustrationerne er dels nye tegninger af
Mads Stage, og dels forfatterens fotos og
aftegninger, samt gi. stik, kort, postkort etc.
Næstved er en enestående middelalder
købstad, hvis lige der kun er et par styk
ker af i hele Danmark. Bogen har et afsnit
om kendte kamphandlinger omkring
Næstved, såsom Slaget ved Næstved,
Kampene om Husvolden og massegraven
på Sandbjerget. Dertil gennemgår bogen
naturligvis de enkelte dele af byen, gader
og stræder, porte og hegn, bygninger og
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torve, kirker og klostre, havn og ås m.m.
med inddragelse af den sidste snes års
udgravninger.
Bogen har også mere generelle kapitler
om sider af middelalderen, dog garneret
med Næstved-eksempler. Det gælder fx
Byens Styre, Handel og Erhverv, Dagligliv
og Levevilkår, Sygdomsbekæmpelse, Tro
og Overtro, Skolegang o.l. Der afsluttes
med en oversigt over udviklingen de sidste
500 år med sammenligninger til andre
byer, kommentarer og bilag (Skovklosterregnskaber, navnelister på indbyggere o.l.),
samt et fyldigt register og litteraturliste.
Bogen er bevidst skrevet, så den tillige
kan bruges i undervisningen i området og
er derfor ikke ”belastet” med mange kil
dehenvisninger. Disse kan dog hentes på
en angiven internetadresse.
Søvejen til Næstved
Verner L. Carlsens bog er en 2. udgave af
den oprindelige fra 1998. Der er kommet
flere nye afsnit til, flere fotos (nogle i far
ver) og flere tegninger af Finn Sand, så
omfanget er steget fra 98 til 123 sider.
Bogen er udkommet på Amtscentret for
Undervisning i Næstved (2002), hvilket
angiver, at det også er et undervisnings
materiale.
Blandt det nye er oversigt over gi. og
nye skibstyper samt en projektbeskrivelse
af Susåens frilæggelse inde i Næstved by.
I øvrigt er der et væld af større og min
dre artikler fra landskabet omkring
Susåen, Karrebæk og Dybsø fjorde - bl.a.
omhandlende oldtid, Susåen og Den Dan
neskjoldske
Kanal,
Næstved
havn,
farvandsnavne i Karrebæk Fjord, Karre
bæk og Karrebæksminde, Appenæs, fiske
ri gennem tiden, Maglemølle Vandmølle
og papirfabrikken. - Der afsluttes med bil
ledfortegnelse, litteraturliste og et register.

Petersaltertavlen i Næstved
Set. Mortens Kirke
Eva Louise Lillie har i ICO (Iconographisk
Post) 2001:1 givet en gennemgang af
sidealtertavlen fra 1526, der udover at
være flot og farverig, også er meget sjæl
den og et led i reformationskampen!

Historien fortælles af farfaren til den
13-årige Karoline, der undervejs får en
masse at vide om Mellemkrigstidens og
især Besættelsestidens Præstø. Forfatteren
indkredser en lille provinsbys ”ånd” gen
nem en blanding af facts og fiktion. Bag i
bogen er medtaget en del gi. fotos fra
Præstø under besættelsen.

N æ stved Landdistrikt
Stevns Kommune
Skrevet i mandtal
hedder en artikel i Historisk Samfund for
Sorø Amts årbog 2001. Den er skrevet af
Erling Petersen og omhandler ”folk og
forhold” i Vallensved Sogn.
Petersen gennemgår de enkelte ejen
domme i sognet og deres beboere på bag
grund af de tidlige folketællinger i 1769
og 1787. Den første er dog kun bevaret i
de såkaldte ”Oeders lister” idet selve tæl
lingen blev tilintetgjort. For at kunne
berette om de mange livsforløb, har for
fatteren dog også brugt andre kilder, tryk
te og utrykte.

Præstø Kommune
Farfars Hemmeligheder - Tidsbilleder
1930-1960
Selv om Nils Hartmanns bog fra 2001
overvejende må kaldes skønlitteratur for
større børn, så er den lokalhistorisk inter
essant (Gyldendal 256 s.).
Bogen er 2. del af en trilogi, hvor 3.
bind ikke er udkommet. Første bind
omhandlede ”oldemors liv” på Fyn, men i
Farfars Hemmeligheder er handlingen
henlagt til Præstø. Det er ikke så mærke
ligt, idet bogen er en ”erindringsroman”
og Nils Hartmann er opvokset i Præstø,
der også har dannet ramme om andre af
forfatterens bøger.

I Brugsens Gård og på Bryggeriet
Nr. 42 i erindringsserien ”Folk Fortæller”
fra Foreningen Danmarks Folkeminder
(2001) er skrevet af Inga Enevig, der på de
144 sider fortæller om sin tid som barn og
lillepige i St. Heddinge. Inga Enevig er født
1924, så det er Mellemkrigstid og Besættel
se, hun beretter om. Der er dog i den sidste
del af bogen tillige erindringer fra tiden på
husholdningsskole i Holbæk og som tjene
stepige i København frem til 1946.
I St. Heddinge boede familien oven på
Brugsen og der var et Kom- og Foderstof
firma i gården bagved. Som 16-årig blev
hun ansat som lillepige på Bryggeriet
Stevns. Disse steder danner sammen med
veninder, familie og by rammen om for
tællingen, der for den første dels vedkom
mende nærmest er udformet som en for
tællende børnebog (men tekstrig). Der er
en lang række lokale fotos med i bogen.
Stevns før og Nu, bd. 3
Stevns Lokalhistoriske Arkivs ”årbog” for
2001 (112 s., indb.) under redaktion af
Troels Grønnebæk m.fl. bringer en halv
snes artikler.
Den største artikel har Svend P. Jensen
skrevet, og den handler om Kampen om
arvefæstet på Gjorslev Gods 1798-1822.
Bønderne havde allerede omkring 1770
fået arvefæste på deres gårde, men efter
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Scavenius blev godsejer i 1793 søgte han
at mindske deres rettigheder. Det førte til
en række retssager, der alle gik godsejeren
imod.
Henning Poulsen skriver flere artikler således om stenankre, utilstedelig kærlig
hed og om arkæologiske udgravninger i
1979-80, hvor der søgtes efter St. Heddinges og en række landsbyers alder. - Troels
Grønnebæk fortæller lidt om Hellested Kir
ke og Valby gård i 14-1700-tallet ud fra gi.
dokumenter. - Knud Rasmussen skriver om
godset Seinhuus, som har rødder i middel
alderen. Hovedgårdens historie og godsdrif
ten gennemgås. - Henning Bencard beretter
andetsteds om To stevnske Tærskeværker.
Af erindringer fortæller Svend Aage
Hansen (1919-2001) episoder fra et langt
liv, hvor faren og børnene skar kridtsten
ved klinten, mens Hansen senere havde
lidt jord, fiskede og arbejdede for bønder
ne. - Dertil skriver Frede Aagren erindrin
ger fra sin tjeneste på Stevnsfortet, der
stort set uden afbrydelser foregik fra 1957
til 2000. - Endelig er der en beretning om
fisker Axel Jacobsens liv (1900-?).
Skalk 2001:1
har en lille artikel om Elverhøj på Stevns
og Heibergs skuespil af samme navn.

Suså Kommune
Jul i Susaa-Landet - 2001
Årsskriftet, der er udgivet af Suså Egns
historiske Forening, har fået en ny redak
tionsgruppe og redaktør (Kirsten Jensen).
Hæftet på 48 sider med mange lokalhisto
riske fotos er også blevet lidt mere profes
sionelt trykt.
Der er en række små artikler, fx om Fat
tigforsorgen i Herlufmagle og Tybjerg
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sogne i 17-1800-tallet; om offerpladsen
ved Almose fra omkring år 500 f.Kr.; om
Tyvelse Brugs; om Emma Jensen i Hjelmsølille - samt om ”livet” som ansat på
kommunekontor I rådhus og den eksplosi
ve udvikling, der fulgte efter kommunesammenlægningerne (Anni Krag). Dertil
små erindringsglimt fra en tilflytter, en
bankelev, en fiskehandler o.l.
Af de større bidrag har Knud Erik Chri
stensen skrevet om Næsbyholm i Flam
mer. Avlsgården brændte i 1896, mens det
blev hovedbygningens tur i 1932 og ende
lig rasede ilden igen i 1947, hvor syd
fløjen nedbrændte. - Dertil findes der en
artikel om Suså Røde Kors gennem 100
År (u.n.), der dog mest omhandler tiden
efter 1944, hvorfra der er bevaret proto
koller, som der flittigt citeres fra.
Antons Suså-jul 2001
Den gamle redaktør af Jul i Susaa-Landet,
Knud Erik Antonsen, har udgivet sit eget
64 siders hæfte.
Størstedelen af hæftet er en række
beretninger af afdøde Esther Clausen,
hvor hun beskriver livet i Glumsø i 1920’og 30’eme; inkl. en del gamle fotos og
avisudklip. De mange forskellige forret
ninger omtales sammen med håndværkere
og andre erhvervsdrivende. Kro og bio
graf får en særlig fyldig omtale, men også
foreningslivet og sociale arrangementer
som fastelavnsridning beskrives.
En anden artikel fortæller, at billedhug
geren H.V. Bissen brugte en husmand fra
Tybjerglille som model til den berømte
statue af Den tapre Landsoldat i Frederi
cia. I forbindelse med hans guldbryllup i
1899 fortæller han selv baggrunden til en
journalist. - Hæftet slutter med en omtale
af afdøde Emmy Mandrup, der var en
skattet fortæller af lokale historier; her om

børnelege og opvækst. Hun fik også udgi
vet et par bøger.
Folk og Kultur i Herluflille og Torpe
Denne bog på 240 sider kan ses som en
fortsættelse af Richard G. Nielsens bog
fra 1987 (Landsbymiljø i 200 år), hvor
ejendommenes historie i de to byer blev
gennemgået. 14 år senere fik så Selskabe
lig Forening for Herluflille og Torpe
under redaktion af Jens Lyhne udgivet
bind 2.
En lang række nuværende og tidligere
bosatte personer fra området har skrevet
om hver deres del i dette samleværk, hvor
temaet er de kulturelle og sociale forenin
ger, forsamlingshus, lokale personlig
heder, erindringer m.m. Nogle af afsnitte
ne er yderst korte (1/2 s.), mens fx For
samlingshuset I Selskabelig Forening får
en fyldig omtale.
Et af bogens afsnit omhandler skole
væsenet, og et andet landbruget inkl.
mejerierne, hvor det ældste er fra 1888.
Under erhvervsliv omtales smed, køb
mænd, vindmøller, frysehus, vandværk og
-forsyning etc. Langt den største bidrag
yder til bogen er Verner Larsen, der skri
ver om mange delemner. Der er desværre
ikke noget register, men ”til gengæld” en
cd med jubilæumssange bagest (også trykt
i bogen).

Vordingborg Kommune
Skovgårde
Som et bind i serien Nordiske Fortidsmin
der (Volume 19) fra Det Kgl. Nordiske
Oldskriftselskab har Per Ethelberg skrevet
en bog på 448 sider i stort format om
udgravningerne ved Udby i 1988. Bogen
(udkom år 2000) er ikke lige til at gå til
for enhver, men er en lærd produktion

beregnet på et internationalt fagpublikum.
Derfor er bogen skrevet på tysk, og har
undertitlen: ”Ein Bestattungsplatz mit
reichen Frauengräbem des 3. Jhs. n.Chr.
auf Seeland”.
Selv hvis man ikke kan læse ”fag-tysk”
kan man sagtens nyde de mange aftegnin
ger af fund og flotte farveillustrationer fra
de 18 kvinde- og bamegrave fra det 3.
århundrede. De mange unikke gravgaver
(som guldringe, glas, perler og spænder)
giver indtryk at et rigt høvdingemiljø,
men mændenes gravplads er ikke fundet. Illustrationerne har både tysk og dansk
undertekst, og flere steder i bogen er der
danske sammendrag.
Skalk 2001:2
Tidsskriftet har en lille artikel af Keld
Møller Hansen om udgravninger i Lundby
Mose af en boplads fra jægerstenalderen.
Der blev fundet hængesmykker af rav og
op til 5.000 stykker flint pr. m2!
Skalk 2001:4
Kronikken i dette nummer hedder Histo
rie om en fabrik og omhandler Køng Lin
nedfabrik (Per Ole Schovsbo). Oprettel
sen havde baggrund i et ønske om at ska
be arbejdspladser for fattige børn og voks
ne samtidig med at man kunne spare på
importen af de fine og dyre linnedvarer.
Den socialt engagerede handelsmand
og skibsreder Niels Ryberg blev direktør,
købte Øbjerggård i 1774 og fik ansat dyg
tige folk til at føre planerne ud i livet, spe
cielt Chr. G. Voelker. 1820 blev Rybergfirmaet erklæret konkurs, hvorefter staten
overtog driften af kongerigets førende
damaskvæveri, der senere blev flyttet til
Vintersbølle ved Vordingborg. I 1906 luk
kede stedet og flyttede til Dragør indtil
det endeligt var slut i 1924 (se også Liv
og Levn).
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Efterskrift
For at fremme aktualiteten anmeldes
fremover ikke blot litteratur fra det fore
gående år, men også udgivelser fra første
halvår af indeværende år. Der kan desu
den være enkelte omtaler af tidligere,
oversete udgivelser, der skønnes vigtige
for dem, der vil dykke ned i deres egns
lokalhistorie.
Husk at sende bøger til anmeldelse det gælder også regionens arkiver og
museer!
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F. Michelsen:

Henning Jessen, Havbakken 285, Enø,
4736 Karrebæksminde, tlf. 55 44 28 92
Egon Damgaard Hansen, Holtug Linievej 9,
4660 St. Heddinge, tlf. 56 50 02 43
Olav Foged Olsen, Røstofte Skovvej 2,
4735 Mern, tlf. 55 98 50 76
Svend Skov, Klostervej 8,
4780 Stege, tlf. 55 81 34 14

Suppleanter:
Bent Hansen, Valmuevej 1C,
4700 Næstved, tlf. 55 72 38 29
Svend Jensen, Kongeskovvej 21,
4660 St. Heddinge, tlf. 56 50 24 89

Det borgerlige Fugleskydnings Sælskab
iNestved 1797-1897.
Pris: 30,00 kr., Medlemspris: 20,00 kr.
F. Michelsen:

Næstved 1870. Da banen kom til byen
Pris: 60,00 kr., Medlemspris: 30,00 kr.
Morten Bredsdorff: Grundtvig og Sydsjælland

Pris: 60,00 kr., Medlemspris: 40,00 kr.
O. D. Lütken: Præstø Amt 1839 (Indbundet)
Pris: 75,00 kr., Medlemspris: 50,00 kr.
J. Ingemann Pedersen:

Susåen og Den danneskjoldske Kanal
Pris: 90,00 kr., Medlemspris: 75,00 kr.
Anders Pedersen: Sjællands Stifts Degnehistorie

Pris: 80,00 kr., Medlemspris: 30,00 kr.
Jørn Farø: Farø, vej-over-ø

Pris: 90,00 kr., Medlemspris: 50,00 kr.
Litteraturanmelder:

Erling Petersen:

Svend C. Dahl, Kalbyrisvej 113,
4700 Næstved, tlf. 55 72 09 83

Søde ord og dyre løfter - optegnelser fra tingbøger.
Pris: 75,00 kr., Medlemspris: 50,00 kr.
111

