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Indledning

Vestrer flankemur under afrensning

Istandsættelsesarbejdet på Engelsborg i 2004 - 2005 er en forsættelse af
et forløb der startede i 2001 og 2002 med sikringsarbejder på hovedtårnets murkrone og øvre skydeskår. I 2003 blev bl.a. indgangen til
hovedtårnet og de inderste partier af flankemurene sikret. Endvidere
blev græs og jord fjernet på den vestre flankemurs nordlige del.
Det viste sig, at der var bevaret væsentlige spor af detaljer på vestre
flankemurs nordre del, og at disse spor af facademurerne, skydeskår,
gennemmuringer mm. var i meget dårlig stand og skulle sikres. For at
bevare evt. byggespor på den østre flankemur blev det besluttet også at
frilægge denne mur.

Historie
Engelsborgs historie er beskrevet i ”Danmark Ruiner, Engelsborg
skibsværft” udgivet af Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen i 1991.

Bevaringsværdier

De bevarende fredningsværdier for Engelsborg er anlæggets nærhed til
Nakskov Fjord samt dens forsvarsmæssige karakter.
Tårnets høje markante murværk med bevarede skydeskår i det nederste
stokværk giver formidling an forsvarsmæssig karakter sammen med
den omkransende voldgrav og delvist bevarede ydre vold. De to flankemure, der strækker sig fra tårnet og ud mod kysten giver en klar afgræsning af det mellemliggende rum, hvor selve orlogsværftet har været.
Detaljerne i flankemurene med skydeskår, port, gennemgang og brønd
forstærker yderligere anlæggets forsvarsmæssige karakter.
En istandsættelse af orlogsværftet skal sikre de bevarede murforløb og
de bygningsdetaljer, der fortsat er synlige i murværket så anlægget
fremstår med klart synlige murforløb, som markerer anlægget på Slotø.

Engelsborg efter restaureringen
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Administration
Engelsborg er beliggende på den privatejede ø Slotø, der ejes af C. O.
Welding, postboks 305840, D20318, Hamburg, Tyskland.
Slotø forvaltes af Murermester Johan Henriksen, Stendyssevej 16,
Langø, 4900 Nakskov, tlf. 54948108/40118108.
Kommune: Lolland kommune
Fredningsnummer: 4420:4
Stednummer: 07.04.10 (Sandby sogn, Lollands Nørre herred, Maribo
amt)
Sb.nr.: 26
Naturvejleder: Naturvejledningen Nakskov, Jernbanegade 8.1, 4900
Nakskov, v. Klaus Bek Nielsen, tlf. 20 63 92 09
Arbejdsperiode: 20. april – 2. november 2004 og 18. april – 3. oktober
2005 samt fjernelse af vinterafdækning og oprydning i foråret 2006.
Partnere: Murermester Johan Henriksen, Stendyssevej 16, Langø, 4900
Nakskov, tlf. 54 94 81 08/40 118 108.
Økonomi: Forbrug i alt 1.486.478 kr.
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Registrering

Bygningsbeskrivelse før istandsættelse
Murbeskrivelse: De to flankemure beskrives som den vestre flankemur,
der er muren fra hovedtårnet, og forløber mod nord og den østre flankemur, der er muren fra hovedtårnet og som løber mod nordøst.
Den vestre flankemurs nummerering starter fra hovedtårnet med skydeniche I inden porten og herefter Skydenicherne II – IX og til sidst en
gennemmuring, hvorefter muren slutter ved strandkanten.
Den østre flankemurs nummerering starter fra hovedtårnet med skydeniche I, herefter brøndnichen (oprindeligt kaldet skydeniche II), så dørgennemgangen, herefter skydenicherne III – V og til sidst en gennemgående afløbsrende, hvorefter muren bliver lavere og til sidst helt nedbrudt over jordoverfladen.
Begge murene er før afrensningen blevet fotoregistreret.
Murene er opmålt i plan og indvendige facader i 1947 af Tage Sand.

Plan med nummereringer af skydeskår

Vestre flankemurs skydeskår II er 1987 opmålt i plan, opstalter og snit,
(1:10) af arkitektstuderende Elise Stoklund.
Østre flankemurs skydeskår I er i 1987 opmålt i opstalt (1:10) af
arkitektstuderende Elise Stoklund og i 1988 i plan (1:10) af arkitektstuderende Birgitte Hansen. Dørgennemgangen i østre flankemur er i
1988 opmålt i plan og opstalter (1:10) af arkitektstuderende Birgitte
Hansen.

Skadesbeskrivelse

Arkitekt Jørgen Frandsen besigtiger den
afrensede vestre flankemur i 2003

I 2003 blev murkronen på den vestre flankemurs nordlige del afdækket
for jord- og græsoverdækningen, og den østre flankemurs østlige del fik
afdækket murkronen i 2004.
Begge murene viste sig, at være i dårlig stand med løse facadesten,
skydeskårsnicher med løse facadesten og byggespor i den bevarede
originale mørtel, der næsten var bortsmuldret. Murkronerne var løse
med lunker og meget åbne for vandnedtrængning.
Skydeskårene i flankemurene er partielt bevarede men med mange
lunker ved nedbrudte partier af bundene i skydeskårene.

Bygningsarkæologiske undersøgelser:
Vestre flankemurs nordlige del fra murens portgennemgang:
Murstykket har på østsiden bevaret spor af 8 skydeskår, benævnt II-IX
med skydeskår II længst mod syd (skydeskår I er delvist bevaret på
flankemurens murstykke syd for porten). Nord for skydeskår IX er der
bevarede spor efter en gennemmuring.
Muren blev afdækket i 2003 for græs og jord på murkronen og efterfølgende fotoregistreret. Fotoregistreringen blev i 2004 suppleret med
planfotos lodret ned på muren, hvilket blev muligt under overdækningens opsætning.
Vestre flankemur

Murens østre og vestre facader samt portens nordre side blev opmålt i
opstalt 1:20 og skydeskårene og gennemmuringen blev opmålt i plan,
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opstalter og snit i 1:20 af arkitektstuderende Mia Louise Nørregaard.
Opmålt blev fundamentsten, munkesten og mørtel i facaderne. Mørtelspor efter rekylbjælkerne og øvrige spor i skydeskårene indtegnedes.
Knækkede bindere opmåles (både løbende og stående) indtil 1 stens
dybde og væsentlige aftryk af munkesten indtegnes. Endelig blev
kernens max. udstrækning indtegnet.

Vestre flankemur, opmåling østfacade ved
skydeskår III og IV

Vestre flankemur, vestfacaden

Munkestensstørrelsen fordeler sig med opmåling på ca. 100 sten med
følgende stendiagram

Vestre flankemur under opmåling

Stenstørrelse
8½
9
9½

Antal
4
25
9

12½
13
13½
14
14½

1
11
34
22
4

26½
27
27½
28
28½
29
29½

1
3
11
25
4
2
2

Den gennemsnitlige munkesten har størrelsen 9 x 13½ x 28.

Vestre flankemurs vestfacade med afhugget
polsk forbandt over opretningslaget

Muren er ca. 2,45 m bred opbygget med et polsk forbandt i en helstensmur, hvor stenen bag ved løberen ofte er flere imurede munkestensstykker. De nederste 1-2 skifter er opretningslag over kampestensfundamentet der består af ikke tilhuggede granitsten. Opretningslaget er
opbygget af løbere, bindere, bindere på kant og løbere på kant. På vestsiden er opretningslagets skiftegang yderligere kompliceret af at et
normalskifte bliver til et rulleskifte. Det polske forbandt er regelmæssigt opbygget, dog med den undtagelse at de enkelte skifter glider i
forhold til det forrige, således at der opstår studsfuger over hinanden.
Murkernen er oplagt i en fed kalkmørtel med et fint tilslag < 2 mm
samt enkelte større tilslag på op til ca. 10 mm Mørtlen er iblandet røde
munkestensbrokker i størrelse op til ¾ sten, granitsten op til ø 60 cm og

Vestre flankemurs murkerne

6

flintesten op ø 25cm På den nordlige høje murkerne kunne der også ses
fragmenter af munke/nonner, heraf 3 nakker. Murkernens mørtel indeholdt også enkelte kulstykker.

Lerlaget på murkronen nord for gennemmuringen

Nord for gennemmuringen, ca. 25 m nord for portens nordside, konstateredes oven på den lave murkrone et lerlag, der minimeres ud mod
murens nuværende afslutning mod nord. Lerlaget består af lys gul ler
iblandet med mindre tegl- og mørtelstykker. Lerlaget ligger over murkernen med en pilhøjde på midte af muren på 10-12 cm Et tilsvarende
lerlag er ikke tidligere fundet på Engelsborg.
Skydeskårene i muren er opbygget efter samme princip med en rektangulær niche mod øst med bunden min. 0,5 m over det indenfor liggende
terræn. Siderne i skydeskårene er opmuret som ½ stens mure med
enkelte bindere. Skydeskårene har haft indmuret en rekylbjælke 3 skifter over nichens bund. Det smalle skydeskår har været midt i nichen
mod vest med en bund formodentligt 4 skifter over nichens bund.

Vestre flankemur, skydeskår II

Vestre flankemur, skydeskår III

Vestre flankemur, skydeskår III.
Rekylbjælkehul med aftryk af rille i det
anvendte tømmer

Vestre flankemur, skydeskår IV

Skydeskår II:
Beskrevet i ”Danmarks Ruiner, Engelsborg skibsværft” fra 1991.
Skydeskår III:
Skydeskårsnichen er 104 cm bred og 134 cm dyb. Bundniveauet i
nichen ligger i relativ kote 10,46.
Nichens er med ½-stens murværk med løbere, bindere og ½-stens
kopper og bevaret i op til 3 skifter. Der er bevarede mørtelaftryk af
flere facadesten. På ydersiden af rekylbjælkens (vestsiden) midterste
del er der min. et muret skifte. Skiftets bund er i højde med rekylbjælkens bund. Et enkelt mørtelspor i andet skifte bag rekylbjælken
viser en tværgående munkesten med en vinkel på 8° der muligvis
modsvarer det smalle skydeskårs siders vinkel.
Gulvet i nichen er en pudset flade bestående af en kalkmørtel med
tilslag af små teglstykker < 2 cm, flintestykker < 2 cm og sandtilslag.
Gulvlaget er ca. 2-3 cm tykt med glat overside der langs siderne er
trukket 3-5 cm op af inderfacaderne i nichen.
Rekylbjælken har været ca. 2,25 m lang med en bredde på 30 – 32 cm
og en højde på 18 cm Den var indmuret 54 cm mod syd og 66 cm mod
nord. I rekylbjælkens sydlige indmuring var der i den lodrette vestside
(bjælkens yderside) mørtelaftryk af en langsgående rille i bjælken.
Rillen har haft en dybde på 5 cm og en bredde i bunden på 2,5 cm og i
toppen på 4 – 4,5 cm Siden med rillen har haft faldende sider fra rillen
til hjørnerne med ca. 1 cm og alle hjørner er afrundede. De plane sider
er 5 og 7 cm brede. Tømmeret er formodentligt genbrugstømmer fra et
bulhus. Anvendelsen af genbrugstømmer svarer til tårnets rekylbjælker,
der ligeledes var lavet af genbrugstømmer. Rekylbjælken er placeret
2½-3 skifter over nichens gulv.
Afstanden mellem skydeskår II og III er 1,60 m.
Skydeskår IV:
Skydeskårsnichen er 106 cm bred og 135 cm dyb. Bundniveauet i
nichen ligger i relativ kote 10,47.
Nichens er med ½-stens murværk med løbere, enkelte bindere og ½stens kopper Der er bevarede mørtelaftryk af flere facadesten.
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Vestre flankemur, opmåling skydeskår IV

Gulvet i nichen er opført som skydeskår III’s. Der er ingen spor af det
smalle skydeskår.
Rekylbjælkens søndre del er delvist bevaret som mørtelaftryk af siderne, enden og bunden. Bjælken har haft en bredde på 22 cm og har været
indmuret 42 cm mod syd mens der ikke er bevarede spor af den nordlige indmuring. Rekylbjælken er placeret 2½ - 3 skifter over nichens
gulv.
Afstanden mellem skydeskår III og IV er 1,30 m.
Skydeskår V:
Skydeskårsnichen er 135 cm dyb. Bundniveauet i nichen ligger ca. i
relativ kote 10,4.
Nichens er kun bevaret med munkestens løbere i sydsidens nederste
skifte samt mørtelaftryk af yderligere en løber. Der er ingen bevarede
spor af vest- og nordsiden. Skydeskårsnichen bredde er ukendt, men
kan have haft samme bredde som de øvrige skydeskår.
Afstanden mellem skydeskår IV og V er 2,85 m.

Vestre flankemur, skydeskår V

Vestre flankemur, skydeskår VI

Vestre flankemur, skydeskår VII

Vestre flankemur, skydeskår VII,
Afsætningssten sat på enden bag facadesten
til montering af afsætningssnor

Skydeskår VI:
Nichens vestre del er bevaret i et skifte og der er mørtelaftryk af flere
facadesten. Skydeskårsnichen er 108 cm bred og 139 cm dyb. Bundniveauet i nichen ligger i relativ kote 10,46.
Nichens er med ½-stens murværk bevaret mod vest inklusiv skårets
vestlige hjørner.
Gulvet i nichen er opført som skydeskår III’s. Der er ingen spor af det
smalle skydeskår.
Rekylbjælkens nordre del kan ud fra svage mørtelaftryk max. have haft
en indmuringsdybde på 44 cm Rekylbjælken er formodentligt placeret
2½ skifter over nichens gulv.
I forlængelse af nichens sydsides inderflugt er der umiddelbart bag
vestfacadens ½-stensopbygning placeret en munkesten på højkant parallel med vestsiden. Stenens sydlige side flugter med nichens sydsides
indvendige facade. Munkestenen tolkes som en afsætningssten for skårets vestside. (En munkesten ved skydeskårets nordvestre hjørne kan
tolkes som afsætningsstenen for nordsiden)
Afstanden mellem skydeskår V og VI er ca. 1,75 m.
Skydeskår VII:
Nichens vestre del er bevaret i et skifte, og der er mørtelaftryk af flere
facadesten. Skydeskårsnichen er 110 cm bred og 138 cm dyb. Bundniveauet i nichen ligger i relativ kote 10,43.
Nichens er med ½-stens murværk med løbere, enkelte bindere og ½stens kopper.
Gulvet i nichen er opført som skydeskår III’s. Der er ingen spor af det
smalle skydeskår.
Rekylbjælken har mod nord været max. indmuret 15 cm og mod syd
max. 52 cm Rekylbjælken er placeret 2½ - 3 skifter over nichens gulv.
I forlængelse af nichens syd- og nordsides inderflugt er der umiddelbart
bag vestfacadens ½-stensopbygning placeret munkesten på højkant
parallelt med vestsiden. Stenenes sider mod nichens sider flugter med
nichens syd- og nordsides indvendige facader. Munkestenene tolkes
som afsætningssten for nichens sider.
Afstanden mellem skydeskår VI og VII er 1,94 m.
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Vestre flankemur, skydeskår VIII

Vestre flankemur, skydeskår IX

Vestre flankemur, gennembrydning og
indvendig brolægning

Vestre flankemur, gennemmuring

Skydeskår VIII:
Nichens sider er ikke bevaret men der er mørtelaftryk af dele af de
nederste skifter. Skydeskårsnichen er 111 cm bred og 138 cm dyb.
Bundniveauet i nichen ligger i relativ kote 10,36.
Gulvet i nichen er opført som skydeskår III’s, dog med lidt flere store
teglbrokker. Der er ingen spor af det smalle skydeskår.
Rekylbjælken har mod syd været max. indmuret 37 cm Rekylbjælken
er placeret 30 cm (3 skifter) over nichens gulv.
I forlængelse af nichens sydsides inderflugt er der umiddelbart bag
vestfacadens ½-stensopbygning placeret en munkesten på højkant
parallelt med vestsiden. Stenens side mod nichens side flugter med
nichens sydsides indvendige facade. Munkestenen tolkes som afsætningssten for nichens side.
Afstanden mellem skydeskår VII og VIII er 1,70 m.
Skydeskår IX:
Skydeskåret er næsten helt fjernet da der på dette sted er lavet en senere
gennembrydning i flankemuren. Kun et enkelt munkestensfragment kan
tolkes som værende fra nichens sydvestlige hjørne. Skydeskårsnichen
har formodentligt været 1,38 cm dyb, og bundniveauet ligget i relativ
kote 10,38.
Afstanden mellem skydeskår VIII og IX er ca. 2,9 m.
Gennembrydning ved skydeskår IX:
Gennembrydningen er foretaget ned til overkant fundamentssten og er
mod øst ca. 1,4 meter bredt og mod vest ca. 0,75 meter. Hele skydeskårets bund og omkringliggende ½-stens opmuring er udhugget undtagen skydeskårets sydvestre hjørne. Gennemhugningen mod vest er
kun foretaget ved skydeskårets nordlige del. Øst for gennembrydningen
inden for flankemuren er der bevaret en brolægning med en afløbsrende. Brolægningen og afløbsrenden er bevaret ca. 0,5 meter ind i gennembrydningen fra øst. Gennembrydningen er en væsentlig forringelse
af forsvaret og må være sket i orlogsværftets sene periode i 1600-tallet.
Gennemmuring:
Gennemmuringen er placeret 24,45 meter nord for vestre flankemurs
portgennemgangs oprindelige murede nordside. Gennemmuringen er i
forbandt med facademurene mod syd og er hovedsageligt opmuret med
løbere. Det kunne ikke konstateres om gennemmuringen gik ned til
facademurenes nederste skifte, men det anses for mest sandsynligt ud
fra murens nederste forløb ved facademurene. Gennemmuringen må
være flankemurens oprindelige afslutning mod kysten. Senere er muren
forlænget mod nord.
Flankemurens nordre del:
Murværket nord for gennemmuringen er dårligt bevaret, men er formodentligt opført efter samme princip som den øvrige flankemur.
Murværket er bevaret i så lav højde, at der ikke er muligt at konstatere
om der har været skydeskår på denne del af muren.

Vestre flankemurs nordlige del
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Tagtegl:
Indmuret i murkernen i det bevarede høje murparti mod nord mellem
skydeskår 7 og 8 fandtes flere brudstykker af munke-nonnetagsten bl.a.
med tagstensnakker.
Østre flankemurs nordlige del fra det vestligste skydeskår:
Murstykket har på nordsiden bevaret spor af 3 skydeskår, benævnt III
– V med skydeskår III længst mod vest (skydeskår I er delvist tidligere
rekonstrueret og er flankemurens vestligste skydeskår) og en dørgennemgang mellem skydeskår I og II. Mellem døren og skydeskår I er
der en niche der ikke er konstrueret som de øvrige skydeskår benævnt
II
Muren blev afdækket i 2004 for græs og jord på murkronen og efterfølgende fotoregistreret
Østre flankemur

Murens nordre og søndre facader blev opmålt i opstalt 1:20 og skydeskårene og nichen blev opmålt i plan, opstalter og snit i 1:20 af
arkitektstuderende Mia Louise Nørregaard og arkitekt Sidse Marie
Brandt. Opmålte fundamentsten, munkesten og mørtel i facaderne.
Mørtelspor efter spor i skydeskårene indtegnedes. Knækkede bindere
blev opmålt (både løbende og stående) indtil 1 stens dybde og væsentlige aftryk af munkesten indtegnes. Endelig blev kernens max. udstrækning indtegnet.
Østre flankemur, opmåling nordfacade

Østre flankemur, nordfacade
Munkestensstørrelsen fordeler sig med opmåling af ca. 50 sten på nordsiden øst for skydeskår I og ca. 35 sten på sydsiden øst for skydeskår I,
med følgende stendiagrammer:
Sydsiden:
Stenstørrelse
8½
9
9½
10

Antal
4
18
15
2

13
13½
14
14½
15

1
3
18
19
7

28½
29
29½
30

1
5
2
1

Den gennemsnitlige munkesten måler 9 x 14½ x 29.
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Nordsiden:
Stenstørrelse
8
8½
9
9½
10

Antal
1
3
29
19
4

13
13½
14
14½
15

6
12
12
17
4

27
27½
28
28½
29
29½
30

1
2
1
7
19
8
3

Den gennemsnitlige munkesten har størrelsen 9 x 14½ x 29.

Østre flankemur opmuret i munkeforbandt

Muren er ca. 2,45 m bred, opbygget med et munkeforbandt i en helstensmur, hvor stenen bag ved løberen ofte er flere imurede munkestensstykker. De nederste 1-2 skifter er opretningslag over kampestensfundamentet, der består af ikke tilhuggede granitsten. Opretningslaget er opbygget af løbere, bindere, bindere på kant og løbere på kant.
Munkeforbandtet er rimeligt regelmæssigt opbygget, enkelte steder dog
kun med en løber mellem binderne.
I det nederste opretningsskifte på murens inderside er der 225 cm ude
af muren i forhold til gennemgangen en ½ løber på kant. På munkestenes facade (oprindelig munkestenens topflade under tørringen) er der
stemplet adskellige rosetter ned i overfladen.
Murkernen er materialemæssigt opført som den vestre flankemur.
Skydeskårene i muren er opbygget efter samme princip med en rektangulær niche mod nord med bunden min. 0,5 m over det indenfor liggende terræn. Siderne i skydeskårene er opmuret som ½ stens mure med
enkelte bindere. Der er ikke spor af rekylbjælker, men såfremt disse har
været placeret i samme højde over nichernes bund som i skydeskår I
(og rekylbjælkerne i vestre flankemur), er murkernen ikke bevaret i en
tilstrækkelig højde til, at der er bevaret spor af rekylbjælkerne.
Skydeskår I:
Beskrevet i ”Danmarks Ruiner, Engelsborg skibsværft” fra 1991.
Skydeskårets bund er i relativ kote 10,45.

Østre flankemurs murkerne
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Østre flankemur, brønd i flankemuren

Østre flankemur, opmåling brønd

Østre flankemur, skydeskår III

Østre flankemur, skydeskår III

”Skydeskår II” - Brøndniche:
Brøndnichen ligger mellem det vestligste skydeskår og døråbningen
over for porten i vestre flankemur.
Brøndens stensatte sider er bevaret fra en dybde under terræn på 1,05 m
(relativ kote 8,72 der svarer til det naturlige grundvandsniveau) og ned
til en bund 2,20 m under terræn (relativ kote 7.58).
Brønden er opsat af tilhuggede sandsten og har en diameter på 100 cm
og er placeret med forkanten 67 cm inde i murlivet med adgang fra
flankemurens inderside. Selve brøndnichen har haft en bredde på 128
cm og en dybde på max. 194 cm
Opfyldningen af brønden bestod øverst, indtil 2 skifter (relativ kote 8,3
meter) nede i brønden, af brunligt sand med fragmenter af tegl, mørtel
og kul samt enkelte grønglaserede keramikskår og jernspir. Nederst i
laget lå en tilhugget sandsten svarende til dem brønden er sat af. Herunder et lag på ca. 20 cm (indtil relativ kote 8,1 meter) bestående af
gråligt sandet dynd med partier af blåler og fragmenter af tegl, mørtel,
kul og glas. Endvidere blev der fundet enkelte fragmenter af grønglaseret keramikskår, men disse er muligvis nedtrådt i laget fra det ovenliggende lag. Nederst et lag af brunsort sammenhængende lagvis organisk materiale bestående af grene og hø (muligvis ålegræs). Laget fortsatte ned under brøndstenene.
De nederste 3 skifter af brønden ser ud til at være nedgravet i en rende i
det organiske materiale.
Den bevarede del af brønden består af 6 lidt uregelmæssige skiftehøjder, hvor enkelte sandsten er tilhugget for at passe til skifterne. Sandstenene er genbrugssten da stenenes tilhuggede indersider har et bueslag svarende til en diameter på 1,4 meter, men er sat med en diameter
på 1 m. Brønden har formodentligt været opsat i sandsten i hele forløbet, hvilket den løstfundne sandsten i brønden indikerer.
Under nedbrydningen af Engelsborg er brøndens sandsten blevet optaget ned til grundvandsniveauet. Under grundvandsniveauet har det været for besværligt at optage stenene, hvorfor de er bevaret.
Skydeskår III:
Skydeskår III er nummer to skydeskår fra tårnet på østre flankemur
(Skydeskår II viste sig ved den nærmere undersøgelse at være en
brøndniche).
Skydeskårsnichen er 104 cm bred og 151 cm dyb. Bundniveauet i
nichen ligger i relativ kote 10,46. Nichens vestre del er bevaret i et
skifte, undtagen den nordligste munkesten ved hjørnet. Sydsidens
vestligste hjørnesten er delvist bevaret. Af den øvrige del af det nederste skifte er der bevaret mørtelaftryk af facadestenene. Det nederste
skifte er opmuret med løbere og bevarede spor viser, at vestsidens
andet skifte også er opmuret med løberskifte.
Gulvet i nichen er delvist bevaret med en pudset flade bestående af en
kalkmørtel med tilslag af små teglstykker < 10 cm og sandtilslag.
Gulvlaget er ca. 2-3 cm tykt med glat overside der langs siderne er
trukket 2-4 cm op af inderfacaderne i nichen.
Der er ingen spor af rekylbjælken, men den må grundet murkernefyldets bevarede højde min. have været placeret 2 skifter over nichens
bund.
Afstanden mellem skydeskår III og gennemgangen i østre flankemur er
2,93 m.
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Skydeskår IV:
Skydeskårsnichen er 106 cm bred og ca.. 152 cm dyb. Bundniveauet i
nichen ligger i relativ kote 10,49. Nichen er dårligt bevaret og der er
kun bevaret svage mørtelaftryks af øst- og vestsidens nederste skifte.
Gulvet i nichen er partielt bevaret og består af næsten ren kalkmørtel
med enkelte teglstykker.
Afstanden mellem skydeskår IV og III er 1,43 m
Østre flankemur, skydeskår IV

Østre flankemur, skydeskår V

Skydeskår V:
Skydeskårsnichen er minimum 95 cm bred men formodentlig bredere
og ca.. 152 cm dyb. Bundniveauet i nichen ligger i relativ kote ca.
10,49. Nichen er meget dårlig bevaret med enkelte mulige bevarede
overflader af bunden. Der er kun bevaret meget svage mørtelaftryks af
vest- og sydsidens nederste skifte.
Gulvet i nichen er dårligt bevaret men består af teglfragmenter < 10 cm
Mod øst er den bevarede del af muren lavere end skydeskårets bund.
Afstanden mellem skydeskår V og IV er ca. 2,40 m
Afløbsrende:
Den gennemgående rende er placeret 11,53 meter øst for gennemgangen i østre flankemur (indersiden).
På flankemurens inderside har renden en bredde på 21 cm og en højde
på 20 cm med bunden i relativ kote 9,80.
På flankemurens yderside har renden en bredde på 19 cm og en højde
på 26 cm med bunden i relativ kote 9,62.
Renden er muret gennemgående med 2 skifters højde og en munkestensmuret bund. Afdækningen af renden består af 6 flade ubearbejdede
granitsten. På indersiden er renden forlænget med ca. ½ stens længde
der er i forbandt med rendens indersider.

Østre flankemur, afløbsrende set fra nord

Generelle betragtninger
Hele anlæggelsen af Engelsborg orlogsværft virker som et klart planlagt byggeri, hvor hovedlinjerne i byggeriet er fastlagt inden byggeriet
opstart, men der er indikationer i byggeriet der tyder på at opførelsen er
gået hurtigt, men dog har forløbet over flere år.
Den vestre flankemur er opført i polsk forbandt med stenstørrelse på
9x13½x28 og skydeskårsnicher med bredder på 1,04 – 1,11 m og dybder på 1,34 – 1,39 m, og den østre flankemur er opført i munkeforbandt
med stenstørrelse på 9x14½x29 og skydeskårsnicher med bredder på
1,04 – 1,06 m og dybder på 1,51 – 1,52 m Både de forskellige anvendte
forbandter, den klart forskellige stenstørrelse og forskellen i nichernes
dybde viser, at flankemurene ikke er opført samtidigt, men må være
blevet opført efter hinanden. Da munkeforbandtet afløses af det polske
forbandt netop i renæssancen, hvor Engelsborg opføres skulle man formode at den østre flankemur blev opmuret først, men rent forsvarsmæssigt vil det derimod være bedst at opføre den vestre flankemur først, så
værftet er beskyttet fra søsiden

Plan Engelsborg

Afstandene mellem skydeskårsnicherne i både østre og vestre flankemur er meget forskellig med en spredning fra 1,30 m til 2,90 m og uden
to ens mål. En sådan variation i afstandene må afspejle, at skydenichernes placeringer har skullet indordne sig noget allerede eksisterende,
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som har gjort, at det ikke var muligt at placere nicherne med ens afstand i murforløbet. Formodentligt er det konstruktioner på murenes
indersider, der har bevirket forskydningerne i nicherne og det mest
oplagte er, at værftsfunktionerne allerede har været i gang da flankemurene opføres og at nicherne så måtte placeres hvor der ikke var
værftsfunktioner op til murene. Dette bekræfter det indtryk at orlogsværftet er opført i stor hast og at selve værftsfunktionen ikke har kunnet
afvente det forsvarsmæssige byggeri omkring orlogsværftet.

Opmålinger:
Vestre flankemurs nordlige del fra murens portgennemgang:
• Vestfacade – opstalt 1:20, Mia Louise Nørregaard 2004
• Østfacade – opstalt 1:20, Mia Louise Nørregaard 2004
• Portens nordside – opstalt og plan 1:20, Mia Louise Nørregaard
2004
• Skydeskårsnicher III – IX – plan, opstalt og snit 1:20, Mia
Louise Nørregaard 2004
• Gennemmuring – Plan og snit 1:20, Mia Louise Nørregaard
2004
Østre flankemur’s nordlige del fra det vestligste skydeskår:
• Nordfacade – opstalt 1:20, Sidse Marie Brandt 2005
• Sydfacade – opstalt 1:20, Mia Louise Nørregaard 2004
• Brøndniche – plan, snit og opstalt 1:20, Mia Louise Nørregaard
2004
• Brøndniche udgravet – plan og snit 1:20, Jørgen Frandsen 2005
• Skydeskår III – plan, snit og opstalt 1:20, Sidse Maria Brandt
2005
• Skydeskår IV og V’s placering – opstalt 1:20, Jørgen Frandsen

Restaurering

Arbejdsforløb
Arbejdet foregik på Slotø og murermester Johan Henriksen sørgede for
båd, og såfremt nødvendigt pram, til person og materialetransport til
øen. Tilsynet med restaureringen sørgede selv for bådtransport med
gummibåd fra Hestehoved Lystbådehavn. Materialer blev oplagret i
ladebygningen på Slotø. Som personalerum blev brugt ”jagtstuen” på
gården da Johan Henriksen også er forvalter af Slotø.

Byggeplads

Arbejdstelt på Engelsborgs østre flankemur

Den vestre flankemur blev ved arbejdsstart i 2004 overdækket med
murerstillads (Haki) og tillukket med presenninger. Ved arbejdsstart i
2005 blev muren overdækket med arbejdstelt, som senere blev flyttet
over til østre flankemur.
Mørtelblandeplads blev etableret mellem de to flankemure i nærheden
af porten.

Materialer
Rød munkesten fra Falkenløwe (Sindal):
850 stk. 28x13,5x9
500 stk. 29x14x9
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Materialer til Mørtelblandinger:
Kulekalk fra Skandinavisk Jurakalk.
Kvartssand vasket 0-4 mm fra Skandinavisk jurakalk.
Hydraulisk jurakalk fra Skandinavisk Jurakalk.
Ny hydraulisk jurakalk fra Skandinavisk Jurakalk (fra efteråret 2004).
Skarpkornet grus 2-7 mm fra Hastrup Mørtel- & Singelsværker.
Perlegrus 4-20, 20-40, 40-100 mm fra mørtelværk i Nakskov.
Knust munketegl 0-40 mm
Kalkvand
Leverandører:
Falkenløwe, Løntoften 9, 6400 Sønderborg, tlf. 74 48 54
38.(Munkesten).
Skandinavisk Jura-Kalk A/S, Rødvigvej 3, 4660 Store Hedding, tlf. 56
50 30 00 (kalkmørtel, Hydraulisk mørtel og 0-5 tilslag).
Hastrup Mørtel- og Singelsværker Aps, Ådalsvej 6, 4720 Præstø.
(perlegrus 2-7).
Mørtelblandinger:
Opmuringsmørtel: 1:2:8:1 (kulekalk:hydraulisk (Jura): kvartssand 0-5 :
grus 2-7)
Opmuringsmørtel: 1:5:8:1 (kulekalk:ny hydraulisk (jura):kvartssand 05:grus 2-7 (Brugt fra efteråret 2004)).
Murkerne: Opmuringsmørtlen tilsat ekstra tilslag:
2:2:3:6:(munkestensstykker) (perlegrus 2-20:perlegrus 20-40:perlegrus
40-100: knust tegl 0-40:munketeglstykker i størrelse ¼-½ sten).
Nichebund: 1:5:8:1:3 (kulekalk:ny hydraulisk (Jura):kvartssand 05:grus 2-7:knust tegl 0-40).

Registreringer:

Vestre flankemur, østfacade, registrering af
stenudskiftning, skiftehøjde og nyopmuring

Notesbog 2005, Jørgen Frandsen

Vestre flankemurs nordlige del fra murens portgennemgang
• Vestfacade – opstalter 1:20, stenudskiftning og skiftegang for
nyopmuring.
• Østfacade – opstalter 1:20, stenudskiftning og skiftegang for
nyopmuring.
• Portens nordside – opstalt og plan 1:20, stenudskiftning og
skiftegang for nyopmuring.
• Skydeskårsnicher III – IX – plan, opstalt og snit 1:20, stenudskiftning og skiftegang for nyopmuring.
• Gennemmuring – Plan og snit 1:20, stenudskiftning og skiftegang for nyopmuring.
• Notesbøger Jørgen Frandsen 2004 og 2005.
• Foto: før, under og efter istandsættelse, Jørgen Frandsen
Østre flankemur’s nordlige del fra det vestligste skydeskår
• Nordfacade – opstalter 1:20, stenudskiftning og skiftegang for
nyopmuring.
• Sydfacade – opstalter 1:20, stenudskiftning og skiftegang for
nyopmuring.
• Brøndniche – plan, snit og opstalt 1:20, stenudskiftning og
skiftegang for nyopmuring.
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•
•
•

Skydeskår III – plan, snit og opstalt 1:20 stenudskiftning og
skiftegang for nyopmuring.
Notesbøger Jørgen Frandsen 2004 og 2005.
Foto: før, under og efter istandsættelse, Jørgen Frandsen.

Restaureringsprincipper:

Vestre flankemur, ny facade opmures

Vestre flankemur med sikring af facademur
og skydeskår

Vestre flankemur

Opmuring af offerlag på murkronen

Facademur
Facaden afrenses for jord, humus, rødder, løst tegl og mørtel. Afrensningen afsluttes med trykluftsafblæsning.
Facaderne opmåles 1:20 inklusive knækkede bindere ½ sten inde i
muren.
Løse facadesten nummereres og lægges i depot.
Facaderne registreres og der tegnes skiftegangsforløb af facaden der
indeholder både delvist bevaret facade samt nyopmuring til beskyttelse
af murkernen. Nye munkestensmurbindere til erstatning for originale
afknækkede bindere indtegnes.
Originale afknækkede murbindere udbores/hugges. Såfremt den bevarede murbinder er en ½ munkesten, fjernes kun halvdelen af stenen
hvorimod hele den resterende del fjernes såfremt der kun er ¼ sten
bevaret.
Facaden afrenses.
Murværket sprøjtes 2-3 gange med kalkvand.
De udtagne originale munkesten og nye munkesten udlægges og tilpasses de enkelte skiftegange ud fra registreringstegningerne og faktiske
spor i originalmuren.
Partierne der skal opmures afrenses og påsprøjtes kalkvand.
Udlagt skiftegang påmures og afbinder inden næste skifte udlægges.
Originalt murværk efterfuges hvor tilsynet skønner det statisk nødvendigt.
Facademuren afsluttes med en bagmur ½ sten inde bag facaden med
knækkede bindere svarende til murens skiftegang og mellemrummene
mellem de knækkede bindere udfyldt med teglstykker og natursten.
Hvor muren ikke har bevaret facade føres kassemurens kerne ned til
terræn.
Nyopmurede partier afdækkes med plastic i min. 1 uge.
Murkrone
Murkronerne afrenses for jord, humus, rødder, løst tegl og mørtel.
Afrensningen afsluttes med trykluftafblæsning.
Murkernens max. højde opmåles i forbindelse med facadeopmålingen.
Murkernen sprøjtes 2-3 gange med kalkvand.
Hvor murkernen er i dårlig stand påmures et offerlag med murkerneblandingen hvori der i overfladen imures tidligere optagne natursten
med originalmørtel på overflader, rene natursten og nye knækkede
munkesten. Offerlaget kan have en varierende tykkelse på op til ca. 20
cm.
Den nye murkernes overflade trykkes med træpind og stiv børste. Der
må ikke være lunker i overfladen og vand afledes til begge siderne af
muren.
Nyopmurede partier afdækkes med plastik i min. 1 uge.
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Vestre flankemur, skydeskår III, registrering
af facade og opmuringsplan

Vestre flankemur, skydeskår III, oplægning
af nyopmuring ud fra registreringen

Skydeskår III, færdigrestaureret

Brøndniche, siderne under opmuring

Skydeskårsnicher
Skydeskårsnicherne afrenses for jord, humus, rødder, løst tegl og mørtel. Afrensningen afsluttes med trykluftsafblæsning.
Skydeskårsnicherne opmåles 1:20 inklusive knækkede bindere ½ sten
inde i muren.
Løse facadesten nummereres og lægges i depot.
Siderne registreres og der tegnes skiftegangsforløb, der indeholder både
delvist bevaret facade samt nyopmuring til beskyttelse af murkernen.
Nye munkestensmurbindere til erstatning for originale afknækkede bindere indtegnes.
Originale afknækkede murbindere udbores/hugges. Såfremt den bevarede murbinder er en ½ munkesten, fjernes kun halvdelen af stenen
hvorimod hele den resterende del fjernes såfremt der kun er ¼ sten
bevaret.
Facaden afrenses.
Murværket påsprøjtes 2-3 gange kalkvand.
De udtagne originale munkesten og nye munkesten udlægges og tilpasses de enkelte skiftegange ud fra registreringstegningerne og faktiske spor i originalmuren.
Partierne der skal opmures afrenses og påsprøjtes kalkvand.
Udlagt skiftegang påmures og afbinder inden næste skifte udlægges.
Originalt murværk efterfuges hvor tilsynet skønner det statisk nødvendigt.
Skydeskårenes ½ stens facader opmures ca. 1 sten over den originale
bagvedliggende murkernes højde, så der kan opmures et offerlag på
murkernen.
Skydeskårsnichernes bevarede overflader i bunden bevares og der udlægges en nyt glittet overflade med fald mod indersiden af flankemurene. Skydeskår V i østre flankemur var der ikke bevaret original bund
og derfor er denne ikke udført med glittet overflade men derimod med
mange teglstykker, som der også kunne ses i den bevarede bund.
De bevarede spor af rekylbjælker forbliver uberørte og offerlaget, der
opmures på den originale murkerne føres uden om aftrykkene af rekylbjælkerne.
Brøndniche
For at komme til at undermure de tre indvendige sider i nichen blev der
opmuret 9 munkestensskifter ovenpå den bevarede del af brønden. De
nederste 5 skifter er trukket ca. 5 cm tilbage fra brøndens indvendige
facade og opmuret lodret som en ½ stens mur. Hulrummet bag nyopmuringen opfyldtes med jord, brokker og sten der håndkomprimeredes.
De næste 2 skifter er opmuret efter samme princip, men trukket ca. 4
cm tilbage pr. skifte. Det 8 skifte er ligeledes trukket 4 cm tilbage, men
er opmuret som en 1/1 stens mur hvor den bagerste sten ligger på opfyldet. Det 9 skifte er et kopskifte der ligeledes er trukket ca. 4 cm
tilbage. Over dette skifte er hulrummet under den originale murkerne
opfyldt med natursten og munkestensbrokker. De opmurede skifter er
sat i en ren hydraulik mørtel 2:3 (0-5 mm).
Indvendig på nord og sydsiden i nichen rekonstrueres enkelte dele af
munkestensskifterne fra bevarede spor af facadestenene i murkernen.
Murkernen stabiliseres og sikres mod vandindtrængning.
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Brønd
Brønden opfyldes nederst med rent sand og herover med grus der komprimeres under opfyldningen. Øverst afsluttes med en opmuret rekonstruktion af brønden med den originale sandsten der blev fundet i brønden samt natursten. Resten af nichens bund opmures også af natursten i
et skiftes højde med afløb mod brønden.

Brøndniche rekonstrueret

Vinterafdækning af flankemurene

Vinterafdækning
Den første vinter efter opmuring vinterafdækkes murene med presenninger, der holdes på plads med tømmer og tunge sten. På grund af
murværkets meget udsatte placering i forhold til vindpåvirkning har det
været svært at undgå, at mindre partier af afdækningen har været blæst
af i løbet af vinteren.
Arbejdets resultat
Flankemurene er sikrede mod væsentlige skader på originalt murværk.
Der er lavet en forbedret visuel formidling af skydeskårene, brønden og
de øvrige detaljer i flankemurene.
De nye mørteloverflader har partielle afskalninger i overfladerne på 2 –
10 mm tykkelse. Dette er specielt forekommende hvor vinterafdækningerne har været afblæste i løbet af den første vinter efter opmuringen. En anden væsentlig faktor for afskalningerne er saltpåvirkningerne
fra fjordvandet. Specielt kraftig vindpåvirkning fra vest bevirker, at der
tilføres murværket store mængder salt på grund af ruinens placering tæt
ved strandkanten. Ved ekstremt højvande i fjorden kan fjordvandet
blive så højt, at vandet står op af ruinens murværk.

Østre flankemur, overfladeafskaldning

Vestre flankemur med sikrede skydeskår og østfacade samt offerlag på murkronen.
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Vestre flankemur med sikret vestfacade og nyt offerlag på murkronen

Østre flankemur med sikret sydfacade og offerlag på murkronen

Vedligeholdelse/pleje

Som et privatejet fortidsminde ligger ansvaret for plejen hos Lolland
kommune. Tidligere har den daværende Nakskov kommune betalt
forvalteren på Slotø for at lave bevoksningspleje omkring ruinerne.
Anlægsbroen ved ruinen er privatejet og må kun anvendes efter aftale
med forvalteren af Slotø. Postbåden og turbåde har mulighed for at
lægge til ved broen mens passagererne beser Engelsborg.

Andre projekter

Den ydre jordvold omkring den vandfyldte grav er stærkt tilgroet med
løvfældende bevoksning, både buske og træer. Bevoksningen er så tæt,
at der kun er en meget begrænset græsopvækst under bevoksningen, og
derfor sker der en fortløbende jorderosion af volden. Bevoksningen bør
fjernes og en græsbevoksning etableres på volden.

Tidligere restaureringer

Restaureringerne frem til 1991 er beskrevet i ”Danmarks Ruiner,
Engelsborg skibsværft”.
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Senere restaureringer:
2001:
I tårnets første stokværk rekonstrueres bevarede spor af 2 skydeskår
mod syd og sydvest efter sikre aftryk af facadesten i murkernen samt
knækkede bindere, der sidder in situ i murkernen. Der er kun bevaret
spor af det nederste skifte i skydeskårene. Skydeskårsbundene rekonstrueres efter bevarede spor af maks. højde af bunden.
Tårnets høje murkerner mod øst og midt istandsættes og der oplægges
offerlag på murkronerne.

Rekonstrueret skydeskårsbund i tårnets 2.
stokværk

Rekonstrueret facade i indgangen til tårnet
og indvendigt i tårnet østre del. Sikring af
trappen i tårnet.

Litteraturliste

2002:
Tårnets høje murkerne mod sydvest istandsættes og der oplægges offerlag på murkronen. Tårnets udvendige murkerne istandsættes. Revne
mellem tårnets udvendige, bevarede facade mod sydvest og murkernen
sikres og der udlægges afvisende mørtellag øverst på facadestenene.
Murkronen vest for indgangen til tårnet istandsættes.
2003:
Tårnets indvendige murkerne og facadesten istandsættes. Tårnets indvendige facademur mellem indgangen og skydeskår I (første skydeskår
med urets retning fra indgangen) fremgraves og rekonstrueres med 2-3
skifter i nye munkesten. Skydeskår I istandsættes. Østre facademur
mellem østre flankemur og indvendigt tårn (forbi trappen i indgangspartiet) rekonstrueres med 2-4 munkestensskifter. Den søndre mur i
trappen istandsættes og murkernen mellem trappen og indvendigt tårn
pålægges offerlag. De få bevarede spor af trappen istandsættes. Skydeskår IIX og IX istandsættes murkernen mellem trappen og yderfacaden
istandsættes.
Den høje murkerne og murkronen på vestre flankemur mellem tårnet
og porten istandsættes og der pålægges offerlag på murkronen. Den
høje murkerne og murkronen på østre flankemur mellem tårnet og gennemgangen istandsættes og der pålægges offerlag på murkronen.

En litteraturliste og kilderegistrant findes i ”Danmark Ruiner,
Engelsborg skibsværft” udgivet af Miljøministeriet, Skov og
Naturstyrelsen i 1991.
Senere publikationer om Engelsborg:
• Nationalmuseets Arbejdsmark 2006, ”Engelsborg – et befæstet
orlogsværft på Slotø i Nakskov Fjord” af Nils Engberg og
Jørgen Frandsen.
• Castella Maris Baltici 8, 2007, “Engelsborg – a fortified navel
shipyard on Slotø in Nakskov Fjord” af Nils Engberg og Jørgen
Frandsen.
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Opmålinger

Vestre flankemur, østfacade I

Vestre flankemur, østfacade II
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Vestre flankemur, østfacade III

Vestre flankemur, østfacade IV
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Vestre flankemur, østfacade V

Vestre flankemur, vestfacaden

Vestre flankemur, vestfacade I

23

Vestre flankemur, vestfacade II

Vestre flankemur, vestfacade III
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Vestre flankemur, vestfacade IV

Vestre flankemur, vestfacade V

25

Vestre flankemur, nordside port

26

Vestre flankemur, skydeskår 2

27

Vestre flankemur, skydeskår 2, snit mod nord

28

Vestre flankemur, skydeskår 3

Vestre flankemur, skydeskår 4

29

Vestre flankemur, skydeskår 5

30

Vestre flankemur, skydeskår 6

31

Vestre flankemur, skydeskår 7

32

Vestre flankemur, skydeskår 8

33

Vestre flankemur, skydeskår 9

34

Vestre flankemur, skydeskår 10 / gennemmuring

Østre flankemur, sydfacade

35

Østre flankemur, sydfacade I og II

Østre flankemur, sydfacade III

Østre flankemur, nordfacade

36

Østre flankemur, nordfacade I og II

Østre flankemur, nordfacade III og IV

37

Østre flankemur, skydeskår 2 / brøndniche

38

Østre flankemur, brøndniche, snit og plan

39

Østre flankemur, døråbning

40

Østre flankemur, skydeskår 3

41

Østre flankemur, udgravning syd for flankemur

42

