Tilstandsvurdering
ENGELSBORG SKIBSVÆRFT
Fr.nr.4420:4

HISTORIE
På øen Slotø i Nakskov Fjord byggede Kong Hans i
1509 et befæstet orlogsværft bestående af tårn og to
flankemure omgivet af to vandfyldte grave og en vold.
Endvidere har der have været en del tilhørende bygninger. Lensadministrationen for Lolland flyttes samtidig
med opførelsen fra Ravnsborg, hvor også en del af byggematerialet kom fra, til Engelsborg. Orlogsværftet fungerer indtil midten af 1500-tallet. I 1623 istandsatte
Christian IV værftet og det fungerede igen frem til 1632.
Værftet blev herefter delvist nedbrudt da materialerne
skulle bruges til Nykøbing Slot. Engelsborg blev fredet
ved en kancellifredning i 1809-11. Den lokale lektor
Marius Hansen, Nakskov, udgravede i 1944 – 47 ruinen.

ADMINISTRATION
Privat eje. Storstrøms Amt.

ADGANGSFORHOLD
Besøg
Æbelholt besøges årligt af 5-10.000 gæster.

Vejskiltning
Ingen idet Engelsborg ligger på en lille ø i Nakskov
fjord.

Parkering
Privat bådebro.

Information
SNS fortidsmindeskilt.

Adgangsveje
Direkte adgang fra stranden. Postbåden i Nakskov Fjord
lægget til ved den private bro såfremt der er besøgende
til Engelsborg.

PLEJE
FORMIDLENDE
Ruinarealets centrale del plejet og ligger i græs. Rui-
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nerne fremtræder synlige og let forståelige undtagen
den østre flankemurs inderside der på grund af terrænfald gror til i uplejet græs. Den ydre vold er tilgroet med træer og buske undtagen den nordre del
der ligger i græs.

BEVARENDE
OK vedplanter fjernes fra arealet.

ØKONOMI
Udgiften til årlig pleje anslås til omk. kr. 10.000.

TILSTAND
Vestre flankemur
RØD
Den vestre flankemur nord for porten er løs i bevarede facadesten, skydeskår og murkrone. Skal fastmures og suppleres med nye munkesten for at sikre facadeforløbet samt bevarede spor af skydeskår. Etablering af offerlag på murkronen.

ØKONOMI
2 mand i 12 uger
Munkesten og stillads
Dokumentation

360.000
110.000
20.000

GUL
Bevaret skydeskår er i begyndende nedbrydning og
bør sikres

ØKONOMI
2 mand i 1 uger

30.000

Østre flankemur
RØD
Facadesten løse, skal fastmures og suppleres med nye
munkesten. Murkronen græsbegroet, skal fjernes for
at etablere offerlag samt evt. sikring af bevarede byggespor.

ØKONOMI
2 mand i 10 uger
Stillads
Dokumentation

300.000
60.000
20.000

GUL
Murkerne er i begyndende nedbrydning og bør sikres

ØKONOMI
2 mand i 2 uge

60.000

Formidling
Den ydre vold bør ryddes for bevoksning og udlægges i græs.

ØKONOMI
Førstegangspleje

10.000

BUDGET I ALT
Rød
Vestre flankemur: 2 mand i 12 uger
Østre flankemur:
2 mand i 10 uger
Munkesten og stillands
Dokumentation

360.000
300.000
170.000
40.000

I alt

870.000

Gul
Vestre flankemur: 2 mand i 1 uger
Østre flankemur: 2 mand i 2 uger

I alt

30.000
60.000

90.000

Formidling
Førstegangspleje

10.000

Pleje
Almindelig pleje årligt

Besigtiget
11-10-2003 af Jørgen Frandsen

10.000

