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KULTURARVSSTYRELSEN
Bevaring
Danmarks Ruiner
1. marts 2013
Jørgen Frandsen

Indledning

I 2002 viste en besigtigelse af ruinen på Sprogø, at de bevarede mure fra
Valdemarsborgen var i dårlig stand. Specielt den bevarede nordmurs
tilstand var kritisk, og der var fare for at muren på sigt kunne vælte. Da
Storebælt A/S samtidig skulle udskifte en trappe der løb ned over nordmuren, besluttedes det at opstarte en istandsættelse af ruinerne på
Sprogø. I 2003 udførtes mindre arkæologiske undersøgelser på fyrbanken, og i 2006 – 8 blev ringmurene istandsat, og der etableredes en ny
adgangsvej mod nord via en trappe på østsiden og en sti langs østmuren
fod.

Fyrbanken i 2002

Historie

Valdemar den Stores blyplade

Registrering Langeland Mathiessen
1893

Anlæggets historie
Sprogø omtales første gang i skriftlige kilder o. 1070 (Sproga), da den
tyske kannik Adam af Bremen rejste rundt i Danmark. Han beskriver
Sprogø ”Mellem Sjælland og Fyn ligger der en meget lille ø, som kaldes Sproga. Den er en røverhule og en ren rædsel for de forbifarende.”
Valdemar den Store byggede borgen på Sprogø i 1160-erne som beskyttelse af Storebælt mod Venderne, der hærgede op i Storebælt fra
syd. Borgen er første gang nævnt i 1182 på en blyplade, der blev fundet
i Valdemar den Stores grav ”Han anlagde også som den første til hele
rigets beskyttelse en mur af bagte sten, som i almindelighed kaldes
Danevirke [Danewerch], og byggede et tårn på Sprogø”.
Borgen blev opført på øens højeste sted og bestod af et hovedtårn omgivet af en næsten rektangulær ringmur. Mellem ringmursanlægget og
tårnet har der formodentligt været bebyggelse. Borgen nævnes efterfølgende ikke i de skriftlige kilder i middelalderen, og derfor må det
antages, at den ret hurtigt efter opførelsen blev opgivet igen, måske
allerede i begyndelsen af 1200-tallet.
I en rejsebeskrivelse fra 1674 beskriver en hollandsk købmand, Abraham van der Meersch at næste morgen stod V. D. Meersch på højen for
foden af Valdemar den Stores næsten sammenfaldne tårn og spejdede
mod Sjælland.
Udgravningshistorie
Da fyret bygges i 1867-68, var der stadig synlige ruiner af borgen.
Fyret blev bygget på øens højeste punkt, hvor også det middelalderlige
hovedtårn havde stået. Nationalmuseet blev tilkaldt (Oldnordisk Museum), men fra besigtigelsen findes kun enkelte lommebogsnotater. Det
fremgår, at borgen har haft et firsidet tårn, der var placeret der hvor fyrtårnet blev bygget, og at det oprindelige fundament blev støbt ind i fyr-
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tårnets fundament.
I 1893 og 1896 blev der af Nationalmuseet v. arkitekt Langeland Mathiessen foretaget enkelte udgravninger på borganlægget. Ringmurene
beskrives som indtil 2½ m høje og mod nord knap 26 m., mod syd godt
26 m., mod øst knap 29 meter og mod vest godt 30 m.. Muren beskrives som ”opført af utilhugne granitsten i kalkmørtel og henmuret i
lag.”. Endvidere beskriver han følgende: ”Ved udgravningen fandtes et
stykke af en tagsten hugget i ølandssten, en del munkestensrester og
forskellige knogler og ben. Ringmuren har sandsynligvis været afdækket med disse af ølandsstenen tilhugne tagsten”.

Opmåling Langeland Mathiessen
1893

Istandsættelseshistorie
Den søndre ringmur restaureres i 1896, og Langeland Mathiessen beskriver arbejderne i august 1896 ”Jorden lå på begge sider så højt, at
murværket næsten var dækket. Jorden udgravedes på begge sider, alle
løse sten blev udtagne og rensede, for atter at hensættes på deres oprindelige plads. Til kalkmørtel anvendtes den samme slags som Valdemar den Store har opført muren med, nemlig slået kalkmørtel med
meget skarpt grus. På denne måde genopførtes 500 kubikfod granitmur
foruden at 300 kubikfod granitmurværk udbedredes. Efter 2 måneders
forløb udførtes fugningen på murens udvendige side og berapningen på
den indvendige side.”. De angivne 500 kubikfod svarer til at de øverste
ca. 0,6 m af søndre ringmur er blevet omsat.

Der er ikke nogen dokumentation for, at murværket på de øvrige
sider af ringmuren restaureres.
Murer ved sydmurens nordside
1896

Murer ved nordmurens nordside
1896

Bevaringsværdier

Bevaringsværdier
Den vigtigste forudsætning for at forstå at der på Fyrbanken har ligget
et forsvarsanlæg, er anlæggets udstrækning. De bevarede murforløb af
ringmuren, er i den sammenhæng de væsentligste elementer sammen
med det horisontale jordniveau inden for ringmuren.
Ringmurenes visuelle udtryk kan forbedres, således at de tydeligere
formidler murforløbene. En sammenhængende præcis ringmur rundt
om borgens indre niveau, der fremstår med et ensartet vandret areal, vil
også væsentligt højne forståelsen af borgen.
En istandsættelse af borganlægget skal sikre de bevarede murforløb af
ringmuren og samtidig formidle ringmuren, så anlægget fremstår tydeligere på fyrbanken.
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Administration

Sprogø ejes af A/S Storebælt.
Plejen på Sprogø varetages af A/S Storebælt.
Fredningsnummer: 3719:1
Stednummer: 04.03.08
Istandsættelsesarbejdet udførtes af Kulturarvsstyrelsen – Bevaring
under tilsyn af arkitekt Jørgen Frandsen.
Entreprenør:
Mureren i Hyllinge, v. murermester Jørgen Sørensen
Jørgen Vinds Vej 8
4700 Næstved.
Ingeniør:
Søren B. Nielsen A/S
Vestre Kaj 18
4700 Næstved.
Istandsættelsesarbejdet foregik i perioderne:
27.03. - 15.11.2006
02.04 - 26.11.2007
26.02 - 06.06 og 01.12 -05.12.2008
23.04 – 27.04.2009
Økonomi:
Særbevilling ruinrestaurering i alt
Storebælt A/S i alt
Istandsættelsesarbejdet i alt

Registrering

Luftfoto af Fyrbanken 2012

1.625.000 kr.
660.000 kr.
2.285.000 kr.

Bygningsbeskrivelse
Borgen har været et castellum bestående af et vagttårn omgivet af en
ringmur. Inde i borgen har der antageligt ligget mindre bygninger op af
ringmuren. Adgangen til borgen har været i ringmurens sydsides østlige
del, og selve adgangsvejen op til borgen har formodentligt foregået op
af borgbankens vestsides sydlige del, hvor også den nuværende vej snor
sig op til bankens top.
Hovedtårnet: Om hovedtårnet skriver Henry Petersen, Nationalmuseet
i 1893 i sin notesbog ”Hvor fyrtaarnet byggedes siges det gl firsides
Taarn at have staaet. Murene var, da de nedbrydes for at lægge Cement Funderingen, omtr mandshøje.”. Dette er noteret ca. 25 år efter
fyrtårnets opførelse, og den eneste rimelige sikre kilde der findes om
hovedtårnes udformning. På Fyrbanken (tidligere på et kort fra 1819
kaldet Slotsbanken) opsættes i 1809 det første fyrlys, der var opsat i en
ca. 2 m. høj firkantet bygning. Der er den mulighed, at det i virkeligheden er murene fra denne bygning der beskrives for Henry Petersen i
1893 og ikke resterne af det oprindelige forsvarstårn. Dog må det formodes, at det oprindelige fyrlys har fungeret mens det nye fyrtårn i
1868 blev bygget, og derfor står det nuværende fyrtårn så ikke oven på
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den første fyrtårnsbygning men derimod ovenpå forsvarstårnet.

Det første fyrtårn på Sprogø fra
1809

Sprogø 1896 set fra øst

Fyrbanken 1896 med bevaret
ringmur mod øst

Fyrbanken omkring 1900 med
bevaret ringmur mod vest

Fyrbanken 1929

Ringmuren: På ældre afbildninger (omkring 1900) ses ringmuren stående synlig på alle fire sider, bedst bevaret mod nord og øst hvor muren
er synlig i op til ca. 2 m’s højde (yderside under bankens topniveau) og
mere nedbrudt mod vest, hvor den nordlige del ser ud til at være bevaret i indtil ca. 1 m. højde. Sydmuren er bevaret i ca. 1 m’s højde efter
restaureringen i 1896.
Ringmurene er placeret omkring Fyrbankens nordlige top, og er svagt
nærmest rombeformet med de spidse hjørner mod nordøst og sydvest.
Ringmurenes udvendige længder:
Sydmuren 26,2 m
Vestmuren 29,7 m
Nordmuren 25,8 m
Østmuren 26,5 m
Arealet inden for ringmurene har været på ca. 600 m2.
Siderne er ligeløbende undtagen østsiden, der ca. 9 m fra nordhjørnet
knækker ca. 6 0 mod vest. Kun den nordlige del af østmuren (ca. 12 m)
er nyregistreret, men Langeland Mathiessen udgravede og opmålte i
1893 murens yderside ved det sydøstlige hjørne. Denne opmåling passer med nyopmålingen af knækket i muren. Porten gennem ringmuren
der gav adgang til befæstningen må have været på sydmuren, formodentligt østligst på muren hvor også den nuværende adgang er placeret.
På de andre sider af ringmuren er terrænet uden for murene så stejle, at
det ikke er muligt at etablere en adgangsvej. Også forsvarsmæssigt vil
det være bedst at placere adgangsvejen østligst på sydmuren, så en
eventuel angriber skal passere hen langs sydmuren, inden porten kan
angribes. Adgangsvejen op til borgen har foregået op af borgbankens
vestsides sydlige del, hvor også den nuværende vej snor sig op til bankens top, og vejen er komme op på toppen af banken, således at den
kommer til at løbe hen langs den søndre ringmur. Herfra har det så været muligt at forsvare adgangsvejen, inden en eventuel angriber kommer frem til porten, såfremt denne har været placeret i søndre ringmurs
østlige del.
Ringmurens sider har forskellige tykkelse, sydmuren er ca. 1,5 m, vestog nordmuren ca. 1,6 m og østmuren ca. 1,8 m. Det forhold at murene
er af forskellig tykkelse kunne indikere, at ringmuren er opført i individuelle sektioner, hvor murtykkelsen er blevet ændret ved hjørnerne.
På nordsiden af nordre ringmur er der bevaret en sydmur af et ”lokum”
delvist indmuret i ringmurens murkerne. ”Lokum’et” er opmuret i gule
flensborgsten og har haft dør mod øst. ”Lukum’et” er formodentligt
opført samtidigt med fyrtårnet.
Bygningsbeskrivelse før Istandsættelsen:
Søndre ringmur var frilagt i hele længden undtagen det sydvestlige
hjørne, hvor der var anlagt en stentrappe op over ringmurshjørnet. Sydmuren fremstår med bevarede facader i natursten i varierende størrelser
fra hovedstore til op til 1,4 m store flade sten sat i en kalkmørtel. Sydfacaden er ca. 1m høj og nordfacaden ca. o,3-0,5 m høj. Murkronen er
tilgroet med græs og enkelte vildroser. Umiddelbart syd for muren står
mod øst et træ.
Vestre ringmur er kun synlig ved enkelte natursten i jordoverfladen
hvoraf enkelte partier er sammenmuret med kalkmørtel i op til ca. 0,5
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m’s højde. Ingen klar facadeflugter.
Nordre ringmur er synlig undtagen den vestligste del, der er jordtildækket. Nordmuren fremstår mod nord med en høj murkerne på op til ca.
2,5 m’s højde. Murkernen er lagt i klare lag af natursten sat i kalkmørtel med lagdelinger udført med ral. Nord for den bevarede murkerne
ligger i jordniveau en række sten der muligvis markerer nordfacadens
placering. Sydfacaden er ikke synlig, men markerer sig som en svag
hævning i græsarealet der løber ind over murkronen.
Østre ringmur er synlig mod nord hvor natursten lagt i mørtel træder
frem øverst i den stejle skrænt mod øst. Stenene er op til ca. 0,5 m og er
en del af murkernen. Der er ingen spor af facader. Murpartierne er
stærkt overgroet af urter og hyldebuske.

Fyrbanken 2003

Søndre ringmur inder istandsættelse

Vestre ringmur inden tildækning

Nordre ringmur inden istandsættelse

Skadesbeskrivelse
Søndre ringmur:
Murkronen er delvist dækket med græstørv, hvori der ligger løse natursten. Sydsiden har en del nedfaldne natursten der ligger langs muren.
Sydfacaden har specielt øverst en del løse natursten, og fugerne er på
størstedelen af facaden manglende eller løse. Nordsiden ser ud til at
”mangle” en del natursten i den øverste del af muren, og fugerne er på
størstedelen af muren manglende eller løse. På muren er der enkelte
steder udført cementreperationer. Murkernen viste sig at have en langsgående revne ca. 0,6 – 0,7 m inde i muren fra sydfacaden. Revnen har
en bevægelse mod syd med 1-1,5 cm..
Vestre ringmur:
De synlige partier er specielt i den sydlige del formodentligt nyoplagte
løse sten. Midterdelen består af mindre murede partier af natursten med
løs mørtel.
Nordre ringmur:
Murkronen er dækket med græs men udgravningsnittet i 2003 viste, at
murkronen der ligger lige under græstørven, har løs mørtel og udvasket
bindemiddel. Samme udgravning viste også, at sydfacadens øverste
naturstensskifte var løst og lå delvist uden mørtel mellem stenene.
Den vestligste del af murkernen er knækket fra sydfacaden (øverst ca.
30 cm bag facaden og ca. 1 m længere nede ca. 60 cm bag facaden) og
øverst skredet ca. 35 cm mod nord og nederst ca. 15 cm. Det udskredne
murkerneparti måler ca. 120 cm i længden, ca. 110 cm i højden og ca.
75 cm i bredden.
Nordfacadens midterste del har gennem flere hundrede år stået synlig i
en højde på ca. 2,5 m, og vandgennemtrængningen fra det høje bagved
liggende jordniveau er sivet igennem muren og medført frostnedbrydning af murens nordside, specielt på den nederste ca. 1,5 m af muren.
Dette bevirker at muren i dag står med lodret jorddækket sydside, og en
nordside der står med en blottet murkerne. Murkernen har på den nederste ca. 1,5 m en tykkelse på ca. 0,55 m, mens den øverste ca. 1,0 m
af murkernen er ca. 1,0 m tyk. Dette bevirker at den øverste del af
muren på et længere stykke, ca. 7 m, hænger ca. 0,45 m ud over den
nedenfor liggende murkerne. Dette gør at tyngden fra murens øverste
del kan medføre at muren vælter. Selve murkernen mod nord er med
mindre løse partier. Den murede lokumsvæg har løse flensborgsten i
toppen og enkelte manglende sten. Den østligste del af nordfacaden er
lavere og delvist jorddækket, men murkernen virker meget løs uden
bindemiddel mellem murkernens natursten. En enkelt større hyld gror i
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Østre ringmur inden istandsættelse

murværket.
Østre ringmur:
Det meste af muren er kun synlig som mindre løse murkernepartier der
stikker ud af skrænten undtagen et enkelt større murkerneparti der har
enkelte løse natursten og manglende mørtel mellem naturstenene.
Borgbankens topflade:
Topfladen er vandret undtagen hvor den nuværende vej fører op til topfladen samt det nordøstlige hjørne hvor græsset skråner kraftigt ned
mod hjørnet og den nordlige del af borgbankens østlige afgrænsning
der skråner ned mod nord.
Fotoregistrering
Ringmurene er fotoregistreret før, under og efter restaureringsarbejdet.
Opmåling
Opsat målepunkter den 03.04.2006 der indmåles af Nationalmuseets
landmåler. Målepunkterne er kvadratiske jernspyd, der er banket i til
jordniveau.
Målepunkt 1.021:
Placeret mellem fyrboligens sydvestre hjørne og ringmurens sydvestre
hjørne.
Afsat 0,55 m syd for flugten på fyrboligens sydside og 1,18 m vest for
flugten af fyrboligens vestside.
Målepunkt 1.029:
Placeret nord for fyrtårnet.
Afsat 0,78 m nord for fyrtårnets granitfundament i fyrtårnets
midterakse.

Opmålingerne udførtes af arkitektstuderende Thórleifur Jónsson

Planopmåling af synlige ringmure

Målepunkter 1.022 og 1.030:
Placeret syd for søndre ringmur.
Målepunkt 1.022:
Afsat 2,30 m syd for søndre ringmur og 3,10 m vest for flugten af
fyrboligens vestside.
Målepunkt 1.030:
Afsat 2,40 m syd for søndre ringmur og 5,90 m øst for flugten af
fyrboligens vestside.
Målepunkter 1.023, 1.024 og 1.025:
Placeret nord for nordre ringmur.
Målepunkt 1.023:
Afsat i flugten på betonfundamentets sydside, 6.20 m vest for
betonfundamentets sydvestlige hjørne.
Målepunkt 1.024:
Defineret som ovenpå betonfundamentets sydvestlige hjørne.
Målepunkt 1.025:
Afsat i flugten på betonfundamentets sydside, 5,93 m øst for
betonfundamentets sydøstlige hjørne.
Målepunkter 1.026 og 1.027:
Placeret øst for østre ringmur.
Målepunkt 1.026:
Afsat ca. 2,2 m syd for nordre ringmurs nordfacades flugt og ca. 2 m
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øst for østre ringmurs østfacade (ca. 0,1 m vest for hyldetræstup).
Målepunkt 1.027:
Afsat 5,70 m nede af østskråningen målt fra fritstående betonkants
østhjørne (østside?)placeret øst for dør mellem fyrboligen og fyrtårnet
og 1,85 m nord for flugten på fyrboligens nordside (ca. 0,6 m vest for
større træ).
Målepunktsdata:
X og Y: UTM32 – Euref89 SJ, Kote: DVR
Målepunkt
Y
X
Kote
1.021
1.022
1.023
1.024
1.025
1.026
1.027
1.029
1.030

6,133,353.611
6,133,346.727
6,133,378.137
6,133,379.559
6,133,381.450
6,133,379.173
6,133,365.825
6,133,371.492
6,133,344.850

624,940.731
624,948.568
624,938.705
624,944.759
624,952.950
624,957.167
624,959.904
624,943.903
624,939.802

NM 2006
22.652
21.649
20.281
20.585
19.970
19.156
19.636
22.619
21.647

Kote
KUAS 2010
23.664
22.673
21.312
21.606
20.967
20.193
20.646
23.647
22.663

Der er en difference på minus 1.00 – 1,03 m på kotehøjderne målt
af Nationalmuseet i 2006 og nyopmåling af Kulturarvsstyrelsen i
2010 (der er dobbeltkontroleret). Alle bygningsopmålingerne er
målt med NM 2006.
Topkoten på borgen indre: 23,66 DVR

Opmåling søndre ringmurs østre del

Opmåling nordre ringmurs vestlige
del

Opmålinger:
Opmålingerne er afsat efter målepunkterne og udført manuelt med snor,
målebånd, tommelstok, lod og lodstok.
• Sprogø, Valdemar den Stores borg, Søndre ringmur, plan,
opstalt og snit, 1:20, ark 1 af 3, Nationalmuseet, april 2006,
Thórleifur Jónsson.
• Sprogø, Valdemar den Stores borg, Søndre ringmur, plan og
opstalt, 1:20, ark 2 af 3, Nationalmuseet, juni 2006, Thórleifur
Jónsson.
• Sprogø, Valdemar den Stores borg, Søndre ringmur, plan og
opstalt, 1:20, ark 3 af 3, Nationalmuseet, juni 2006, Thórleifur
Jónsson.
• Sprogø, Vestre ringmur, 1:100, Plan og snit, 31.03.2008,
Nationalmuseet, Jørgen Frandsen
• Sprogø, Valdemar den Stores borg, Nordre ringmur, plan og
opstalt, 1:20, ark 1 af 4, Nationalmuseet, maj 2006, Thórleifur
Jónsson.
• Sprogø, Valdemar den Stores borg, Nordre ringmur, plan og
opstalt, 1:20, ark 2 af 4, Nationalmuseet, maj 2006, Thórleifur
Jónsson.
• Sprogø, Valdemar den Stores borg, Nordre ringmur, plan og
opstalt, 1:20, ark 3 af 4, Nationalmuseet, maj 2006, Thórleifur
Jónsson.
• Sprogø, Valdemar den Stores borg, Nordre ringmur, snit, 1:20,
ark 4 af 4, Nationalmuseet, maj 2006, Thórleifur Jónsson.
• Sprogø, Valdemar den Stores borg, Nordre ringmur, plan og
opstalt, 1:20, ark 1-2 af 4, Nationalmuseet, maj 2006,
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•
•
Opmåling østre ringmurs sydlige
del

•
•
•
•
•
•

Thórleifur Jónsson. Nordre ringmur med plan og opstalt, 1:20,
af manglende murparti, 30.06.2006, Jørgen Frandsen.
Sprogø, Valdemar den Stores borg, Østre ringmur, plan og
opstalt, 1:20, ark 1 af 3, Nationalmuseet, juni 2006, Thórleifur
Jónsson.
Sprogø, Valdemar den Stores borg, Østre ringmur, plan og
opstalt, 1:20, ark 2 af 3, Nationalmuseet, juni 2006, Thórleifur
Jónsson.
Sprogø, Valdemar den Stores borg, Østre ringmur, snit, 1:20,
ark 3 af 3, Nationalmuseet, juni 2006, Thórleifur Jónsson.
Sprogø, Profil bag østre ringmur, 1:20, Nationalmuseet, juni
2006, Thórleifur Jónsson, Jørgen Frandsen.
Sprogø, Østre ringmur, Snit 320 og plan, 1:20, Nationalmuseet,
maj 2006, Thórleifur Jónsson, Nils Engberg.
Sprogø, Kviksølvsfund, 1:50, Nationalmuseet, juni 2006,
Thórleifur Jónsson.
Sprogø, Restaureret murværk og græstørvsmarkering, 1:100,
Plan, ark 1 af 2, 21.04.2008, Nationalmuseet, Jørgen Frandsen.
Sprogø, Restaureret murværk og græstørvsmarkering, 1:100,
Plan, 1:100, ark 2 af 2, 25.08.2008, Nationalmuseet, Jørgen
Frandsen og Marianne Bregnhøj

Bygningsarkæologiske undersøgelser

Plan ringmurene
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Søndre ringmur:

Søndre ringmurs murkrone

Søndre ringmur, manglende fundament

Samlet plan, opstalter og snit
Sydfacaden er sat i natursten, hvor hovedparten af stenene er under
0,35 m undtagen enkelte store flade sten op til 1,35 m. Der er ingen
sikre spor af kløvemærker, men enkelte af de store sten er muligvis
kløvet. Facaden er sat med en noget udflydende skiftegang, der varierer
en del henover facaden. Ud fra små mørtelspor fra den oprindelige
mørtel på stenenes facader, ser det ud til, at den oprindelige fugning
mellem stenene har ligget langt fremme på stenene.
Nordfacaden er opført under restaureringen i 1893.
De øverste ca. 0,3 – 0,4 m af muren var fra restaureringen i 1893 lagt i
en hvid kalkmørtel med rundt tilslag 0- 4 mm. Oven på restaureringsmurkronen var udlagt et ca. 5 cm tykt rallag, hvorpå græsset lå. Den
oprindelige murkrone er sat natursten med størrelser på 10 – 30 cm
samt en del røde munkestens teglfragmenter med størrelser på op til 14
cm, 8½ X 12 X ?. Mørtlen er en gullig kalkmørtel med et fint tilslag 01 mm med enkelte større sten på op til 2 cm. I mørtlen er der endvidere
en del kalksten (dødbrændte?), kul og knust rød tegl 1-5 mm. Der er
formodentligt gennemgående afretningslag i murkernen lagt i mørtel,
men der blev ikke konstateret afretningslag af ral som i nord og østre
ringmur.
Den nuværende sydmurs sydside er opsat uden fundament. Muren står
med bundkote i 21,5 – 21,7 (0,1 – 0,3 m under nuværende græsniveau)
direkte oven på en brunlig leret sand der ca. 10 m fra murens østende
bliver mere sandet og lysere. På en strækning på ca. 4 m midt på sydmurens sydside springer den nederste ca. 0,3 m af muren op til 0,2 m
frem for murflugten.

Vestre ringmur:

Plan
Vestre ringmur, murkerne

Ca. 12 – 14,5 m nord for det indvendige sydvestre ringmurshjørne var
der bevaret et fast sammenmuret murparti i natursten med en højde på
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op til 0,6 m. Stenen var muret med kalkmørtel og sat i 2 skifters højde.
Den vestlige side af murpartiet er ujævnt opsat og tydeligt en del af
murkernen mens stenenes kun delvist synlige østside kan være østre
ringmurs indvendige murflugt. Denne murflugt passer med den murflugt der længere mod nord blev konstateret ved udgravningen til fyrtårnets vandafløb.
En større del af de registrerede natursten ved vestre ringmur er formodentligt løse sten der er anbragt sekundært for at markere murens forløb.
Vestre ringmur: Indvendige østre murflugt er konstateret i punktet:
Forlængelse af fyrboligens vestsides forlængelse mod nord med 5,60
m, herfra vinkelret mod vest med 7,8 m
Nordre ringmur:

Plan

Nordre ringmurs sydfacade

Opstalt

Nordre ringmurs ”høje” afrensede
murkrone

Nordre ringmurs afretningslag i
murkernen

Sydfacaden øverste skifter består af natursten med flade ydersider sat i
kalkmørtel. Sydfacaden afrenset 2½ skifte ned svarende til ca. kote
22,20. Afgravningsbredden fra muren var ca. 15 – 20 cm.
Dele af den bevarede nordfacade blev fremgravet 0,1 – 0,2 m under
græstørven. En facadesten var bevaret synlig ”in situ” umiddelbart vest
for lokumsbygningen. Der findes bevarede facadesten 6,2 – 8 og 9,9 –
17,9 m fra det nordøstlige hjørne. Topkoten på det bevarede facadeskifte er rimelig vandret undtagen de østligste 2 facadesten der stiger
0,25 m. Der er over det vestligst bevarede facadestykke tydeligt bevarede aftryk i murkernen efter de fjernede ovenpå liggende facadesten.
Aftrykkene viser, at skiftet formodentligt har haft sammen højde, 0,5
m, som den enlige bevarede sten i skiftet. På de bevarede facadesten er
der bevaret mørtelspor, der viser at fugerne mellem stenene har ligget
langt ude på stenene, således facaden har været rimelig plan. Mellem to
facadesten er der bevaret små kilesten placeret helt ude i facaden med
en max. størrelse på 10x2 cm..
De øverste ca. 0,1 – 0,2 m af den høje murkrone var fra restaureringen
i 1893 lagt i en hvid kalkmørtel med rundt tilslag 0- 4 mm.
Murkernen under afretningslag 3 (på opmåling 4) består af runde natursten (granit) i størrelse 5-30 cm. og en del kalksten der muligvis er dødbrændte sten. Endvidere er der enkelte røde munkestensfragmenter der
ligger indmuret ca. 0,55 m inde i muren fra nordfacaden. Mørtlen er en
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Afretningslag af ral og teglstykker

Afretningslag af mørtel

gullig kalkmørtel med tilslag 0-2 mm med enkelte sten op til 5 mm.
Mørtlen indeholder en del kulstykker med størrelse på 5-10 mm.
Murkernen over afretningslag 3 (på opmåling 4) ligner det neden for
liggende undtagen at der ikke er kalksten i fyldmaterialet og at stenstørrelsen er 5-50 cm.
Murkernen er opmuret i tydelige lag med mellemliggende afretningslag, i alt 9 lagdelinger kunne registreres. Lagene er ikke helt vandrette,
men faldende mod vest med ca. 30-40 cm på hele nordmurens længde.
På midten af nordmuren ligger afretningslagene i koterne 20,05 / 20,28
/ 20,80 / 21,15 / 21,52 / 22,00 / 22,20 / 22,50 / 22,72. Tykkelserne på
lagene er forskellige, fra 20 til 50 cm, hvilket må afspejle facadeskifternes forskellige højde. Den store variation i højden må betyde at facaden
har været opsat i natursten af varierende højde svarende til højden mellem afretningslagene. En teglmur ville give ens laghøjder i murkernen.
Afretningslagene er udført som rallag og et enkelt mørtellag. Rallagene
er med varierende stenstørrelse 1-3 til 2-8 cm. Lagenes tykkelse varierer fra 2 til 7 cm. De få røde munkestensfragmenter i murkernen relaterer sig alle til afretningslagene. Der er ingen mørtel i rallagene, men
de nederste sten er trykket ned i det underliggende mørtel, og det er
tydeligt at se, at rallagene er lagt som et løst lag på murkronen for derefter at blive tildækket med murkernens opfyldning af mørtel og natursten. Rallagene har været anvendt som underlag, når der skulle arbejdes
på murkronen, når det næste facadeskifte skulle sættes og kassemurens
murkerne opfyldes med natursten og mørtel.
Mørtelafretningslaget består af gråt kalkmørtel med fint tilslagsmateriale < 1mm. Laget har en varierende tykkelse på 2 -20 mm. Ingen sten
fra fyldlagene går gennem laget. Den østligste del af mørtellaget er
afretningslag 2 liggende ca. 70 cm lavere (kote 20,50) end den vestlige
del (kote 21,28) der er afretningslag 4. Desværre sker springet i højden
af mørtellaget bag ved den senere opmurede lokumsbygning, så det er
ikke muligt at konstatere, hvordan mørtellaget og det mellemliggende
rallag mødes.
Mørtellaget må ses som et byggestop, som minimum har varet så længe
at mørtlen er ophærdet, hvilket ses af at der ikke er overliggende sten
der er presset ned i mørtellaget. Mørtellaget er formodentligt en vinterafdækning af murkronen, og springet i højden kunne indikere, at den er
udført pludseligt i arbejdsprocessen. Springet i laghøjden kunne også
tyde på, at der under opførelsen af muren er blevet arbejdet med flere
skifter på samme tid, ellers ville mørtellaget kun springe et skifte ved
en pludselig vinterafdækning af murkronen.

Opfyldningslag bag nordre ringmur
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Nordre ringmur, lagdeling i murkernen

Nordre ringmurs østlige del, lagdeling i murkerne
En træstolpe fremgravet 5 cm syd for sydfacaden i målelinie 11,80.
Træstolpen har en diameter på 12 cm og en topkote21,83 og en bundkote på < 21,5. Stolpen er i ret dårlig stand og optages ikke.

Opfyldningslag bag nordre facade,
set fra øst.

Bag ved nordre ringmur blev der fra øst lavet et snit ind i borgbanken
ca. 1 – 2,6 m syd for nordmuren. Den vestlige profil, ca. 1 m vest for
østmurens inderside, viste 7 skrå påfyldningslag stigende mod nord.
Lagene var 4 – 15 cm tykke bestående af skiftende lag med gulligt ler
hvoraf nogle af lagene indeholdt muld- og mørtelklumper, og sort
muldlag med kul-, mørtel- og teglstykker, samt enkelte lag der også
indeholdt ral. Forlænges lagene ind til nordre ringmurs inderside, bliver
der en vandret platform på 1,3 – 1,7 m som må have været brugt som
arbejdsplatform, da nordmuren opførtes. Det øverste af lagene har
været i kote ca. 21.40 (ca. 1,3 m under den nuværende topkote). De
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bevarede mørtel- og teglstykker samt ral må være byggeaffald fra nordmurens opførsel. At der er teglstykker i disse opfyldningslag må betyde
at der før nordmuren opføres allerede er teglstensbyggeri i gang på
borgbanken, og dette må formodes at være den vigtigste bygning –
hovedtårnet. Opfyldningslagene til jordplatformen får efter brug fjernet
de øverste del ved en vandret afgravning til kote 21.15, og herefter er
bankens top blevet forhøjet med 3 fyldlag, hvoraf det nederste er et rent
sandet muldlag, og de to øverste lag er sandede muldlag iblandet
mørtelsmulder og småsten.
Lokumsbygningen er bygget delvist ind i nordre ringmurs murkerne.
Bygningen er bygget med helstensmur i flensborgsten med dør mod øst
og et indvendigt mål på 0,6 x 0,92 m. Indvendigt har bygningen min.
været 2 m høj. Ved udgravning umiddelbart vest for lokumsbygningen
blev der konstateret store mængder flydende kviksølv i jorden og mellem de jorddækkede flensborgsten fra bygningens vestvæg. Kviksølvet
er formodentligt blevet smidt ud ved lokummet og kan stamme fra
kviksølvsbarometer, eller med de store mængder kviksølv måske nærmere fra et kviksølvsleje som fyrtårnslanternen kan have haft.
Østre ringmur:

Plan

Opstalt

Østre ringmurs sydlige dels
murkerne

Vestfacaden blev fremgravet fra det indvendige nordøsthjørne og 10,2
m mod syd. Facaden var dårligst bevaret mod nord i kote 20,15 stigende til kote 21,88 mellem 8,2 – 9,9 m fra nordøsthjørnet og afsluttende
mod syd i kote 21,40. Der gravedes ca. 30 cm ned langs facaden med
en bredde på ca. 20 cm fra facaden.
Østfacaden er bevaret ved 3 fremgravede store facadesten (eller fundamentssten) beliggende 4,0 – 6,65 m syd for ringmurens udvendige
nordøstre hjørne med topkote i 19,75 – 19,8. Fra skiftet over de bevarede sten er der 2 tydelige stenaftryk fra sten i dette skifte.
Murkernen består af runde natursten (granit) i størrelse 5-40 cm. samt
enkelte røde munkestensfragmenter. Mørtlen er en gullig kalkmørtel
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med tilslag 0-2 mm med enkelte sten op til 5 mm. Mørtlen indeholder
en del kulstykker med størrelse på 5-10 mm. I murkernen er der et
tværgående skråt byggeskel der falder mod nordhjørnet. Byggeskellet
er 3,8 m fra nordfacaden i kote 19,15 og 3,5 m fra nordfacaden i kote
20,2. Byggeskellet er et svagt spor af afbundet mørtel, hvorigennem der
ikke er imurede sten.

Østre ringmurs nordlige del med
østlige facadefundamentssten

Placering af byggeskel i østmuren
ved nordøsthjørnet

Murkernen er opmuret med tydelige lagdelinger. Disse lagdelinger er
nord for byggeskellet i koterne 20,2 / 19,96 /19,57. Det øverste lagdeling er et rallag, der kun delvist er bevaret, og de to nederste lagdelinger er støbeskel. De øverste to lagdelinger løber rundt om nordøsthjørnet og fortsætter på nordmuren. Det nederste skel ligger for lavt til
at det er fremgravet på nordsiden. Tykkelsen på lagen er ca. 20 og 50
cm. Syd for byggeskellet er lagdelingen i kote 21,58 / 21,10 / 20,58 /
20,18 / 19,60-19,72 Alle lagdelingerne er rallag med varierende tykkelse på 4-15 cm. Tykkelserne på lagene er forskelligt fra ca.40 til 50
cm hvilket må afspejle facadeskifternes forskellige højde. Forskellen i
højderne må betyde at facaden har været opsat i natursten af varierende
højde. En teglmur ville give ens laghøjder i murkernen.
Bygggeskellet må ses som et byggestop, hvor nordmuren og det nordøstlige hjørne er opmuret før østmuren. Forlænges byggeskellet opad,
til der ved østmurens indvendige hjørne kun er en indvendigt murlængde på ca. 0,3 m, giver dette en kote 24,2, svarende til 1,4 m over nuværende græsbelægning inden for ringmuren. Dette kunne være højden på
ringmurenes nedre granitstensopbygning, da det er byggeteknisk rigtigt
at medbygge hjørnet sammen med nordmuren og herefter have en skrå
affasning (eller fortanding ved teglstensmur)efter hjørnet på østmuren.
Over granitstensmuren kunne facademuren og krenelering være bygget
i røde munkesten.
Der er formodentligt bevaret murforløb af østre ringmur under jordoverfladen syd for den del af muren der er istandsat.
Jordprofilen bag ved den nu manglende østmurens inderside er i den
nordlige del opfyldningslag af banken, svarende til de lag der blev
fundet bag nordre ringmur. Mod syd ud for fyrtårnet er der nedgravninger fyldt med byggelag fra opførelsen af fyrtårnet. Tæt ved overfladen blev der her fundet en fingerring, der af Nationalmuseet v.
Vivian Etting blev dateret til fyrtårnets periode.
Løsfund:
Ved fyrbankens sydøstre nedre hjørne blev der under hentning af granitsten fundet en bearbejdet flintesten 16 cm lang, max 7 cm høj og
max 2,5 cm bred. Ifølge Peter Vang Petersen, Nationalmuseet, er flintestenen en typisk ”planke”, et forarbejde til et kornsegl. Dateringen er
dolktid. Stenen er typisk kystnært fund i Storebælt.
Rundt om på fyrbanken er der på overfladen opsamlet røde og enkelte
gule munkesten af varierende størrelse.
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Østre ringmur, lagdeling i murkernen

Østre ringmur, Lagdeling i murkernen ved byggeskel
Løstfundne munkesten på fyrbanken:
8½ X 12½ X min. 28 - rød
9½ X 13½ - rød
8½ X 12½ - rød
8 - rød
? X 12½ - gul
Prøver:
• Mørtelprøve fra søndre ringmurs murkerne ved målebåndslængde 7,0 m og ca. kote 22,60 midt i murlivet. Prøve nr. 1
• Prøver af kalksten fra nordre ringmurs murkernes nederste lag.
Muligvis dødbrændt kalksten. Kalkstensprøve A, B og C
• Mørtelprøve fra nordre ringmurs murkerne under nederste
afretningslag. Mørtelprøve 1.
• Munkestensfragment fra nordmurens murkerne indlejret i originalt murkernefyld. Placering ca. 3 m vest for nordmurens ind-
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•

vendige nordøsthjørne i kote 20,9 og ca. 30 cm inde i murkernen. Rødt munkestensfragment: bredde 12 cm og højde 8,5 cm.
(30.08.2007)
Munkesten løstfundne på borgbanken.

Alle prøver opbevares af Kulturstyrelsens.

Prøveudtagning af mørtel og kalksten

Arkæologiske undersøgelser:
• Beretning fra arkæologisk undersøgelse på Fyrbakken, Sprogø,
Sorø amt d. 20-24 oktober 2003. Nationalmuseet v. Nils
Engberg.

Restaurering

Arbejdsforløb
Granitstenstrappen i det sydøstlige hjørne er en trappe der etableres
sammen med fyrtårnet i 1800-tallet. Trappen fjernes for at give en klarere formidling af borgens ringmur.
Betontrappen på vestsiden, der fører fra bankens top ned til udhuset,
fjernes også for at give en klarere formidling af borgens ringmur.
Den fjernede trappe der førte ned over nordre ringmur ved nordøsthjørnet reetableres ikke. I stedet laves en ny rammetrappe umiddelbart
syd for den istandsatte østre ringmur samt en sti neden for den i standsatte/markerede østre ringmur, således at det fortsat er muligt at komme
fra borgbankens top ned til ydersiden af nordre ringmur og videre ned
af bankens nordside. På et stejlt stykke af bankens nordside er der en
kraftig slidskade, hvori der monteres en rammetrappe.
Den vestre ringmur er i meget dårlig stand og overdækkes med en
græstørvsmarkering der både beskytter det bevarede murværk og giver
en klar formidling af vestre ringmurs placering.
Nordre ringmurs nordfacade er kun synlig ved 1 facadesten, mens der
umiddelbart under jordniveau er tydelige aftryk i murkernen af stenene
fra skiftet med den enlige bevarede facadesten. For at sikre den bevarede murkerne, samt forbedre formidlingen af nordre ringmur, reetab-
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leres facadestenen ud fra aftrykkene i murkernen.
Det nordøstlige hjørne af bankes top er nedskredet, og yderligere nedbrydning af originalt murværk fra ringmurene på stedet må forventes.
Nedskridningen bevirker også, at borganlæggets oprindelige klare opbygning er vanskelig at forstå. For at forhindre yderligere nedskridning/nedbrydning af originalt murværk og samtidig give en bedre formidling, genskabes det nordøstre hjørne, ca. de 6 østligste meter på
nordre ringmur og de nordligste ca. 7,5 m på østre ringmur. Herved kan
topniveauet på banken blive plant og østre ringmurs forløb tydeliggøres. Genskabelsen foretages med en betonstøbning der skal holde jordpresset fra banken. Den støbes umiddelbart bag ringmurenes indvendige facaders placering. Uden på betonmuren rekonstrueres murenes
murkerner og enkelte steder bagsiden af den indvendige facade. Murkernernes opbygning med rallag videreføres fra de bevarede dele af
nordre og østre ringmur. Disse forskellige opmuringer mødes i forlængelsen af det konstaterede byggeskel ved østre ringmurs nordhjørne.
Byggeplads
Frokost og kontor blev etableret i det eksisterende udhus vest for
toppen af Fyrbanken. Blandeplads og næroplagring af byggemateriale
på fyrbanken foregik syd og vest for udhuset. Fjernlager af materialer
foregik i laden på Sprogø. Materialer blev transporteret med bil,
firehjulstrukket crosser (ATV) med ladvogn, trillebør og sækkevogn.
Istandsættelsesarbejderne blev foretaget i telt der opsattes/nedtoges,
efterhånden som istandsættelsesarbejdet flyttede rundt på ringmuren.
Ved østre ringmur etableredes der en 11 m. sliske ned af bankens
østsides øverste del til bortskaffelse af afgravet muld. Muldet blev
efterfølgende udjævnet nord for bygningen der lå på bankens østside.
Der etableres vinterafdækning af alt murværk med træplader hvor der
sørges for ventilering mellem murværk og plader. Overdækning efter
færdig istandsættelse var for søndre ringmur 1½ år (2 vintre) og for
nordre og østre ringmur ½ år (1 vinter).
Arbejdets udførelse
Mørtlerne blandes i tvangsblander i 15-20 min. og skal være anvendt
inden for 2 timer, hvorefter den kasseres.
Originalt murværk afrenses med håndværktøj, trykluft og støvsugning.
Nedtagen sten lægges i depot for senere at blive genanvendt. Alle murflader opfugtes 5 gange med kalkvand. Fuger efterbearbejdes med træfugeske, når den er delvis affugtet i overfladen.

Søndre ringmur afrenses

Søndre ringmur:
Der graves langs syd- og nordfacaderne med en bredde på 30-40 cm og
en dybde på ca. 30 cm, så facaderne kan istandsættes 30 cm under jordniveau. Løse sten i facaden opmærkes og nedtages. Jord og løst materiale fjernes fra murkronen, hvorefter den får tid til at udtørre. Herefter
fjernes løst materiale ned til rimelig fast bund. Natursten og teglbrokker
oplagres til senere genimuring. Cementreperationer på facaderne
udhugges.
Granitstenstrappen i det sydvestlige hjørne fjernes.
Nedtagne facadesten genimures med læskemørtel, og enkelte steder
suppleres med nye natursten for at stabilisere facadens øverste skifter.
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Søndre ringmur under opmuring af
offerlag på murkronen

Græstørvsmarkering af vestre
ringmur

Afsætning af vestre græstørvsmarkering

Facaderne efterfuges med læskemørtel. Dybe fuger opfyldes med
mørtelsprøjte og komprimeres manuelt med div. træpinde.
Opfyldningen lægges ca. 3 cm bag endelig mørtelfacade. Fugen lægges
lidt tilbage i forhold til naturstenenes facader. Færdigt arbejde afdækkes med plastik i min. 2 uger.
Nedgravning langs facaderne tildækkes med den opgravede jord.
Murkernen restaureres med natursten lagt i hydraulisk læskemørtel og
afbinder (delvist), inden offerlaget udføres. Offerlaget udføres i to
arbejdsgange. Først fastmures de større natursten. Der efterfuges mellem de store sten med mindre naturstensten og enkelte munkestensfragmenter, der tidligere er udtaget fra søndre ringmurs murkerne. Naturstenene kommer fra søndre ringmurs murkerne, suppleret med sten fra
nordre ringmurs nedfaldne sten. Den endelige overflade sækkeskures,
og de større sten påføres mørtel på overfladerne.
Ringmurens manglende vestlige del markeres med græstørv.
Vestre ringmur:
Inden markeringen med græstørv opstartes udskiftes afløbsrør fra fyrtårnet med PVC-rør ø 110. Det nye afløbsrør lægges ca. 75 cm under
græstørvsniveau. Afløbsrøret afsluttes ud mod bankens vestside med en
stenkasse. Over afløbsrøret lægges et tomt rør, der kan anvendes såfremt det senere skønnes nødvendigt at afdræne arealet syd for nordre
ringmur.
Inden græstørvsmarkeringen udføres afrettes bankens side med tidligere (fyrtårnets opførelse?) tilført jord, og de synlige murværker af vestre
ringmur tildækkes. Græstørvsmarkeringen udføres fra afslutningen af
søndre ringmur, rundt om sydvesthjørnet og frem til hvor ringmurens
nordvestre hjørne er nedskredet. Markeringen udføres med friske græstørv, der lægges med en bredde på 1,5 m og med en 40 cm høj græstørvsmur ind mod borgbanken. De inderste 60 cm har en vandret afslutning, hvorfra markeringen skråner ned af banken og afsluttes nede af
banken med en mindre lodret græstørvsmur. Græstørven skæres med
maskine på et areal beliggende mellem pigehjemmet og laden samt et
areal nordøst for laden.
Nordre ringmur:
Der gravedes langs syd- og nordsidens facader. Mod syd med en
bredde på ca. 30 cm og en dybde på ca. 50 cm (2 skifter frigraves) og
mod nord med en bredde på ca. 40 cm og en dybde på ca. 40 cm
(øverste halvdel af in situ bevarede facadesten frigraves). Den vestligste del af den tildækkede murkerne(hvor jordniveauet stiger kraftigt
mod vest op til det udskredne murparti) frigraves i en dybde af ca. 40
cm og en bredde af ca. 20 cm..
Umiddelbart øst for det udskredne parti opbygges fra bunden af frigravningen et fundament til ca. 10 cm under jordniveau i beton. På den
vestligste del af fundamentet opmures en støtteopmuring i natursten op
under den udhængende murkerne. Alle opmuringerne under jordniveau
foretages i hydraulisk mørtel. Ved de to nordlige hjørner af der udskredne murkerneparti laves 2 punktfunderinger i en dybde af ca. 50
cm i beton. Det udskredne murkerneparti presses 10 cm tilbage mod sin
oprindelige plads og murpartiet sikres ved undermuring fra de nyetablerede fundamenter med natursten i en ren hydraulisk mørtel. Murpartiet efterfuges i en hydraulisk mørtel og den nedre del af revnen ud-
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Midlertidig afstivning under udskredet parti på nordmurens nordside

Murkronen høje

Nordmuren rekonstrueres efter
stenspor i murkernen

mures med natursten i hydraulisk mørtel. Mod vest i revnen laves en
forhøjning i opfyldningen så det fremover forhindres at jord skrider ind
i revnen.
I den gravede rende langs sydsiden ilægges et mindre drænrør ca. 25
cm under græsoverfladen. Drænet føres mod vest forbi den synlige mur
og afsluttes med en lille stenkasse, så vandet kan afvandes ud til skrænten. Mod øst tilsluttes til drænet bag betonmuren.
Løse sten på sydfacaden opmærkes og nedtages. Den ”høje” murkrone
mod syd afrenses til rimelig fast bund ca. 30 cm under den opmålte top
på muren (nedtagningshøjder registreret på opmålingstegning). Nedtagne facadesten genopsættes i en hydraulisk læskemørtel, og facaden
efterfuges. Den sydlige facade syd for det udskredne murparti rekonstrueres op til samme højde som den øvrige synlige sydfacade, så jordudskridning fra banken forhindres.
Nordfacaden rekonstrueres med 1 skifte ud fra stenaftrykkende i murkernen. Der opsættes 4 nye facadesten øst for lokum’et og 14 nye vest
for lokum’et. Den første sten vest for lokum’et er original, men omsat.
De nye facadesten sættes i hydraulisk mørtel.
På den ”høje” murkrone lægges et offerlag i natursten med en højde på
10 – 20 cm. Den ”lave” murkrone påføres et offerlag i natursten, og i
overfladen imures endvidere enkelte originale kalksten, der stammer fra
afrensningen af den originale ”lave” murkerne. Offerlaget har en høje
på ca. 20 cm, og overfladen afvandes ud mellem de nyopsatte facadesten mod nord. Den lodrette murkerne sikres ved efterfugning, og de
originale lagdelinger i murkernen med ral markeres i nyopmuring i
murkernefacaden. Seks steder vest for lokummet hvor det er muligt undermures den udkravende murkerne med nye understøtninger der opmures fra den ”lave” murkerne og op under de udkravende murpartier
(undermuring med ”licener”). Undermuringerne sættes i en hydraulisk
mørtel, mens efterfugningen sker i en hydraulisk læskemørtel.
Den lavere delvist lodrette murkerne mod øst var i meget dårlig stand,
og der påførtes på størstedelen et offerlag på 5-10 cm. i stærk hydraulisk læskemørtel. I offerlaget føres rallagene ud til facaden.
Lokumsmuren i flensborgsten istandsættes ved partiel efterfugning, og
toppen afsluttes med et nyt skifte der lægges med let fald udad mod
nord. Overpå det øverste skifte lægges et offerlag af 1-3 cm mørtel med
fald mod nord. Et mindre parti af lokummets lave vestvæg er genopmuret i nye flensborgsten i hydraulisk læskemørtel. Øverste østre del af
lokumsmuren er ved en fejl blevet fuget med en hydraulisk mørtel.

Undermuring med ”licener” i murkerne. Lave murkerne med offerlag
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Lokumsmuren i flensborgsten
istandsættes

Nordre ringmur, princip murkroneafrensning

Nordmurens østlige del istandsættes
med partiel offerlag

Nordre ringmur, murkroneafrensning østlige del

Nordre ringmur, murkroneafrensning vestlige de
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Østre ringmur:
Der gravedes langs østsidens facade med en bredde på ca. 30 cm og en
dybde på ca. 40 cm.
Restaureres med efterfugning, ommuring og imuring af nye granitsten
hvor der er nødvendigt at understøtte originalt murværk.
På grund af murkernens meget dårlige tilstand, er de nedre dele af murkernen påført et offerlag undtagen enkelte partier. I offerlaget føres rallagene ud til facaden.
På den sydlige høje bevarede indvendige facademur påføres et offerlag
på op til 3 skifter nye facadesten. Det nyopførte facademur forhindrer
jordniveauet vest for muren i at udskride.
Mørtel til restaurering af oprindelig murværk: Stærke hydrauliske læskemørtel.

Restaurering af østre ringmur

Betonmur:
Betonstøttemur opføres på de ca. 6 østligste meter på nordre ringmur
og de ca. 7,5 nordligste meter på østre ringmur
Frigraver indersiden af den originale mur med en dybde på ca. 20-30
cm og en bredde på ca. 20 cm.
Påmurer helstensmur 2-10 skifters højde ovenpå originalmurens inderside i gule og røde blødtstrøgne normalsten.
Nederste betonstøbning udføres i højde med helstensmuren og støbes
ind mod jordvæg. Der istøbes armeringsjern, fritstående armeringsbøjler, gevindstål til fastholdelse af støbekassen samt rille til tætningsbånd.
Der etableres støbekasse. Støbekassen fastholdes med 6 jordankre der
nedgraves med en diameter på 10-15 cm og en dybde af ca. 50 cm.
Jordankrene er placeret parallel med østre ringmur ca. 3 m inde på banken. Bag støbekassen opfyldes ind mod banken med sand. I støbekassen islåes 2 jordankre skråt nedad ind i banken i en længde af ca. 5
m. Ingen større modstand ved islåningen.
.

Opmuring af indvendig facade i
normalsten og bagstøbning, nordre
ringmur

Betonforskalling bag inderfacader,
østre ringmur

Nordre ringmurs østlige del, bagstensmur og betonbagstøbning
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Opmuring foran beton, østre
ringmur ved nordøsthjørnet

Østre ringmurs sydlige del, bagstensmur og betonbagstøbning

Østre ringmurs nordlige del, bagstensmur og betonbagstøbning

Østre ringmur, snit af bagstensmur og betonbagstøbning
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Ingeniør Søren B. Nielsen A/S, Næstved beskrivelse af betonstøttemur:
Til sikring ad den eksisterende kampestenstøttemur udføres en bagvedliggende støttevæg i beton 30 moderat miljøklasse. Beton leveres som
flydebeton.
Der udføres en ca. 300 mm dyb jordstøbning bag ved den del af støttemuren som ikke er nedtaget for senere genopførelse. Jordstøbningen
gennemføres med Y8RF u-bøjler pr 150 mm for at kunne fastholde
forskallingen forneden og støbeskellet sikres med et Volclay fugebånd.
Støttevægen udføres mod den afrettede jord på bagsiden og med forskalling på forsiden. Forskallingen fastholdes foroven med 75x150 mm
tømmer fastholdt til midlertidige punktfundamenter ca. 4 m fra toppen
af væggen.
Støttevægen armeres med 2 net Y8 RF pr. 150 mm i begge retninger.
Dæklag på armering mod jord er 50 mm og afstanden mellem de to
armeringsnet er 100 mm.
Der udføres 2 stk. jordankre Ø20 RF 3,00 m ind i jordvolden. Jordankrene drives ind med håndvibrator og de ca.1,00 m lange ankre samles
med muffer.
For fastholdelse af kampestenene på forsiden indbores 4,4 mm afstandspendler DFM fra Hilti.

Plan og snit af støttemur, tegn. nr: (16)4.01
Støbningen af betonmuren måtte standses ved 2/3 opfyldning, da der
var fare for at støbekassen ville kollapse. Støbekassen forstærkes, og
efter afhærdning udstøbes den øverste 1/3.
Opmuringen af murkernemarkeringen foran betonstøbningen udføres
yderst af natursten i en dybde af ca. 40-60 cm og resten i gule normalteglsten. Nyopmuring udenpå beton sker i en hydraulisk mørtel.
Der ibores murankre i betonvæggen i hvert lag med ca. 1 m’s mellemrum. Murankerne udlægges, så de fastholder de yderste sten.
Rallagenes højder i murkernen på nordsiden forlænges rundt om nordøsthjørnet og hen til byggeskellet på østsiden. Rallagens højde i murkernen på østsiden forlænges mod nord frem til byggeskellet syd for
nordøsthjørnet. Rallagshøjderne på nord og sydsiden af byggeskellet

25

har forskellige højder.
Det nordøstre hjørne opmures som bagside af inderfacaden uden rallag.
Topkote betonstøbning nordsiden 22,45
Topkote indvendige facade nordmur 22,75
Kote terræn banken 22,66
Topkote betonstøbning østsidens nordøstlige hjørne 22,45
Topkote betonstøbning østsidens sydlige afslutning 22,25
Ingeniørbeskrivelse:
• Plan og snit af støttemur, Sprogø. Tegn.nr: (16)4.01. Ingeniør
Søren B. Nielsen A/S, Næstved. 06.06.2006
• Beskrivelse af støttemur Sprogø. ( Ingeniør Søren B. Nielsen
A/S, Næstved)
Trapper:
Der laves ny trappe på østsiden, syd for det bevarede del af østre ringmur samt nord for nordre ringmur i et gammelt slidspor fra den tidligere sti der fører op på nordsiden af Fyrbanken.
Trapperne er vangetrapper i egetræ med gelænder på ydersiden. Stødtrinnene indfræses i vangen, og vangerne holdes sammenspændt med
rustfri gevindstål. Træet smøres med Boracol. Trinnene opfyldes nederst med drænende grus og øverst med ”slotsgrus”. Trapperne opsættes uden nedgravning i terræn. Der afrettes med harpet muld på ydersiderne af trappevangerne.
Sti:
Sti på østsiden af østre ringmur udføres med græsbelægning. En større
træstub ved ringmurens nordøstre hjørne rodfræses til ca. 10 cm under
jordniveau og der påføres jord ved hjørnet for at etablere stien rundt om
hjørnet. Eksisterende lys langs stien forlænges om til stien langs østsiden
Ny trappe ved østre ringmur

Nordøstre hjørne, etablering af dræn
bag betonmur

Topfladen:
Det nordøstre hjørne af topfladen drænes ved overfladeniveauet, der
var inden restaureringen. Der lægges drænrør bag betonmuren (startende ca. 7 m fra østre ringmur) med fald mod østsidens sydlige afslutning, hvor den videreføres, således at den afvander syd for den nye
trappe. Arealet ca. 7 m fra østre ringmur drænes med rallag der tildækkes med fiberdug og ny muld, så overfladen får et vandret niveau i det
nordøstre hjørne.
Den midterste og vestlige del af topfladens nord for fyrtårnet terrænreguleres med max. 10 cm, således at overfladevand kan løbe fra fladen
og ud ved det nordvestlige hjørne af topfladen.
Vinterafdækning
Murpartierne der er under restaurering vinterafdækkes med enten telt
eller krydsfinersplader opsat med god udluftning.
Efter færdigrestaurering er sydmuren overdækket i perioden fra 2006 til
foråret 2008, nordmuren fra 2007 til foråret 2008 og sydmuren fra 2008
til foråret 2009.
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Registreringer
Følgende registreringer er udført:
• Murkerneskel, nordre ringmur, Jørgen Frandsen, NM,
16.05.2007
• Murkerneskel og byggeskel, Østre ringmur. Jørgen Frandsen,
NM, 16.05.2007
• Murkerneskel og byggeskel, østre ringmurs nordlige del.
Jørgen Frandsen, NM, 16.05.2007
• Lagdeling, nordre ringmurs østlige del. Jørgen Frandsen, NM,
07.2006
• Registrering murkroneafrensning mm., nordre ringmurs
vestlige del. Jørgen Frandsen, NM, 08.2006
• Registrering murkroneafrensning mm., nordre ringmurs
midterste del. Jørgen Frandsen, NM, 08.2006
• Princip for murkronerestaurering af nordre ringmur. Jørgen
Frandsen, NM. 08.2006
• Beton- og bagstensmur, nordre ringmur. Jørgen Frandsen, NM.
17.08.2006
• Beton- og bagstensmur, østre ringmurs nordlige del. Jørgen
Frandsen, NM. 17.08.2006
• Beton- og bagstensmur, østre ringmurs sydlige del. Jørgen
Frandsen, NM. 17.08.2006
• Beton- og bagstensmur, østre ringmur - snit. Jørgen Frandsen,
NM. 17.08.2006
• Prøveudtagning mørtel og kalksten, nordre ringmur. Jørgen
Frandsen, NM. 21.05.2007
Materialer
• Læskemørtel: 1:3 læskemørtel med 0-5mm tilslag fra Rødvig
Kulekalk tilsat 10 % skarpt tilslag 2-8 mm.
• Hydraulisk læskemørtel: 3 læskemørtel 0-5 mm: 1½ hydraulisk
jurakalk: 3 sand 0-4 mm: 1 skarpt tilslag 2-8 mm.
• Stærk Hydraulisk læskemørtel: 3 læskemørtel 0-5 mm: 3
hydraulisk jurakalk: 6 sand 0-4 mm: 1½ skarpt tilslag 2-8 mm.
• Hydraulisk mørtel: 3 hydraulisk jurakalk: 6 sand 0-4 mm: 1
skarpt tilslag 2-8 mm.
• Kalkvand: Laves på byggepladsen med læskekalk.
• Beton: Beton 30 MPa
• Armering: Y8 RF bøjler og net.
• Jordankre: Ø20 RF, længde ca. 1 m der forlænges og samles
med muffer.
• Murankre: 4,4 mm afstandspendler DPM fra Hilti.
• Fugebånd
• Mursten: Gule og røde kulbrændte vandstrøgne normalsten fra
Egernsund Tegl, i alt 2576 stk.
• Drænrør med fiberdug, Ø150 og Ø50
• Granitsten, Ø>5 cm, hentes på sydkysten på Sprogø
• Granitsten, Ø>15 cm, fra grusgrav ved Næstved (stenene er
mindre runde end dem fra Sprogø)
• Ral til drænlag, hentes på sydkysten af Sprogø
• Fiberdug
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•
•
•
•
•
Nordre ringmur efter restaurering

Østre ringmur efter restaurering

Lagret egetræ til ny trappe. Vanger 45 x 225 mm, trin 35 x 200
mm
Træbeskyttelse, Boracol20
Græstørv skåret mellem hovedgården og laden samt nordøst for
laden.
Harpet muld.
Slotsgrus

Arbejdets resultat
De originale murekerner er blevet lukket for vandindtrængning på facaderne og tilført offerlag på murkronerne til optagelse af den løbende
nedbrydningsproces der sker fremadrettet. Overfladevandet fra borgens
indvendige nordøstlige del bliver drænet, så vandgennemtrængning af
murkernen i ringmurens nordøstre del begrænses.
Efter restaureringsarbejderne fremstår borgen på fyrbanken visuelt betydeligt stærkere end før restaureringen. Det horisontale borgniveau
afgrænses på alle sider og fremstår som et afgrænset rum. Begrænsningerne af adgangsmulighederne til det indre borgniveau har yderligere fremhævet borgens lukkethed. Ved rekonstruktionen af nordøsthjørnet er borgen visuelt blevet et markant element på fyrbanken, når
kørende passerer Sprogø på motorvejen.
I foråret 2009 fremstod murfladerne i fin stand.
I foråret 2010 fremstod murfladerne med enkelte overfladeskader på
søndre ringmurs vestre dels murkrone samt østre ringmurs søndre dels
murkernefacades nedre parti.

Søndre ringmur efter restaurering

Vestre ringmurs græstørvsmarkering
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Vedligeholdelse/Pleje

Ejeren A/S Storebælt sørger for et meget højt plejeniveau af arealet, så
det indre borgområde fremstår som en klippet græsplæne, og borgbankens fritliggende sider mod vest, nord og øst slås min. to gange om året
og friholdes for nyopvækst af løvfældende bevoksning. Stier og trapper
vedligeholdes.

Andre projekter

Såfremt der fortsat sker en betydelig vandgennemtrængning fra bagsiden af nordmurens vestlige del, bør det efterfølgende overvejes, om der
skal afdrænes for overfladevand af arealet syd for muren, så dette overfladevand afledes ud gennem vestre ringmur sammen med afløbet fra
fyrtårnet.
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Opmålinger

Opmålinger 2006 – 2008

Nordre ringmur, ark 1 af 4

Nordre ringmur, ark 2 af 4
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Nordre ringmur, ark 3 af 4

Nordre ringmur, ark 4 af 4
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Nordre ringmur, tilføjet opmåling

Nordre ringmur, plan kviksølvfund
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Østre ringmur ark 1 af 3

Østre ringmur, ark 2 af 3

33

Østre ringmur, ark 3 af 3

Østre ringmur, snit og jordprofil
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Østre ringmur, jordprofil

Søndre ringmur, ark 1 af 3
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Søndre ringmur ark 2 af 3

Søndre ringmur ark 3 af 3
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Vestre ringmur, plan

Vestre ringmur, plan og snit

Opmålinger 2003 (arkæologiske undersøgelser, Nationalmuseet)
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Nordre ringmur, snit og jordprofil

Nordre ringmur, snit og jordprofil
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Østre ringmur, snit og jordprofil
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