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HAGENSKOV VOLDSTED
Fr.nr. 3813:5a

HISTORIE
Hagenskov er første gang omtalt i 1251. I senmiddelalderen har der stået et firfløjet anlæg på den
rektangulære borgbanke. Banken er ca. 110x85 m.
omgivet af grav og ydervolde mod vest, syd og øst
og beliggende i et moseområde. I en synsforretning
fra 1605 nævnes bygningernes indretning. 1618
kaldes slottet forfaldent og i perioden herefter bygges enkelte nye bygninger. Efter Svenskekrigen
1657-1660 var slottet igen brøstfældigt. Stedet får
navet Frederiksgave, som bibeholdes indtil 1962.
Borgen brænder ned til grunden i 1741 og i 1774-76
opfører Niels Ryberg det nye Hagenskov. Samtidig
bliver det gamle voldsted stærkt omdannet og indgår i et romantisk haveanlæg.
Det vides ikke med sikkerhed om det runde kælderfundament i bankens nordlige side er rester af et
tårn fra den gamle borg eller en senere indrettet
iskælder. Den overhvælvede gang, der fører gennem banken ind til bunden af kælderen er anlagt af
Ryberg.

Indgang til Hagenskov voldsted

SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI
Det store voldanlæg, der senere er omarbejdet til et
haveanlæg, med ruinen af et formodentligt tårn
samt adgangsgivende broer, viser en udvikling af
voldstedet over en lang tidshorisont og giver stedet
en høj autenticitet og bevaringsværdi.

Østlige del af voldstedet set mod nord

ADMINISTRATION
Privat ejer: Hagenskov gods.
Pleje: Assens kommune.

ADGANGSFORHOLD
Besøg
Hagenskov voldsted besøges årligt af ca. 2000 gæster.

Vejskiltning
Henvisningsskilt med Sct. Hans kors ved asfaltvejen,
hvor adgangsvejen begynder.

Tårnkælder set mod nord

Parkering
Ingen parkering ved voldstedet.

Information
Fortidsmindeskilt på banken, ved adgangsvejen lige efter
broen over graven. Opsat af Assens kommune og Odense bys museer.

Adgangsveje
Adgangssti fører fra offentlig vej ad bro over graven til
anlægget.

PLEJE
I 2004 har Hagenskov gods, i samarbejde med Karl Wedell Stiftelsen, Patriotisk selskab og AgroNatur, lavet en
Naturplan, hvor plejen af voldstedet er medtaget. Målsætningen her er ”bevarelse af voldstedets profil, herunder en vandførende voldgrav”.

FORMIDLENDE
Voldstedet holdes slået og periodevis afgræsset med
får. I kælderen er smidt en del gammelt træværk, der
bør fjernes.

BEVARENDE
Opvækst af løvfældende bevoksning i kældermuren
skal fjernes og rodsmøres med væksthæmmende
middel.

Tårnkælder

ØKONOMI
Udgiften til en rimelig pleje af arealet anslås til omk.
kr. 40.000 årligt.

TILSTAND
Stensat kælder
GUL
Kælderen, en cirkulær skakt, af små til mellemstore,
utildannede sten, er opmuret i kalkmørtel og senere
repareret med cementmørtel. Løse kiler og mindre
sten bør fastmures og murværket efterfuges.

Tårnkælder med adgangsparti

ØKONOMI
2 mand i 4 uger
Stillads

140.000
50.000

Bro over graven mod nord

RØD
Over graven på voldstedets nordside, er en senere
bro. Broen er opført med fronter af sandsten, sider af
kløvet granitsten og tøndehvælv af normalsten.
Østfronten er næsten ok, enkelte sten er let udskredet.

Nedgang til tårnkælder

Vestfrontens kvadre er delvist stærkt udskredne.
Begge ender af tøndehvælvet er faldet ned, så der er
hul mellem fronterne og hvælvet. I hvælvets nederste
skifter er der en del løse og manglende sten. Kampestenssiderne mangler kiler og mørtel.
Tøndehvælvet og fronter sikres ved delvis omsætning.

ØKONOMI
2 mand i 10 uger

350.000

Bro over graven mod syd

RØD

Nordre del af voldstedet med bro og nedgang til tårnkælder

Adgangsvejen over den sydlige grav, har en bro med
fronter af kløvet granit, sider af utildannede kampesten og tøndehvælv af tegl.
I vestfronten mangler en vederlagssten for bueslaget,
samt enkelte mindre sten og kiler. Hyld gror i fronten
af broen. I siderne mangler enkelte sten og måske kiler. I tøndehvælvet mangler en del sten og der er
mange løse/smuldrende eller manglende fuger.
Tøndehvælvet og fronter sikres ved delvis omsætning.

ØKONOMI
2 mand i 8 uger

280.000

Nordre bro’s vestfacade

Formidling
Fjernelse af henkastet træværk i kælderen.

BUDGET I ALT
Pleje
Almindelig pleje årligt

40.000

I alt

40.000

Restaurering
Rød
Broerne, 2 mand i 18 uger

630.000

I alt

630.000

Gul
Stensat kælder, 2 mand i 4 uger
Stillads

140.000
50.000

I alt

190.000

Håndværkspriser i alt

820.000

Projektering og dokumentation 35%
Uforudsete 20%

287.000
164.000

Restaurering i alt

Søndre bro’s vestfacade

1.271.000
Søndre bro’s tøndehvælv set mod øst.
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