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Tilstandsvurdering
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VALDEMARSBORGEN
SPROGØ
Fr.nr. 3719:1

HISTORIE
Valdemar den Store byggede borg på Sprogø i 1160erne som beskyttelse af Storebælt for Venderne der hærgede op i Storebælt fra syd. Borgen er nævnt 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 rektangulær ringmur. Mellem
ringmursanlægget og tårnet har der været bebyggelse.

Af hovedtårnet er der ikke bevaret synlige spor da
det nuværende fyrtårn blev opført på hovedtårnets
fundamenter. Ringmuren er delvist bevaret mod
syd, nord og øst.

Borgbanken set fra nord

SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI
Som den måske første teglstensmurede byggeri i
Danmark, har borgen en høj autenticitet, og dens
markante placering på Sprogø i Storebælt giver
borgen en høj integritet. Samlet har borgen på
Sprogø en høj signifikans.

ADMINISTRATION
Sprogø er ejet af Sund og Bælt.
Borgbanken plejes af Sund og Bælt.

ADGANGSFORHOLD

Nordsiden

Besøg
Der er ikke offentlig adgang til Sprogø. Ringmuren kan
ses fra motorvejen der passerer Sprogø. Der arrangeres
offentlige rundvisninger til Sprogø med omkring 3000
besøgende.

Vejskiltning
Ingen skiltning.

Parkering
Stor ikke offentlig tilgængelig p-plads neden for borgbanken.
Østsiden

Information
Ingen information på stedet.

Adgangsveje
Der arrangeres offentlige rundvisninger til Sprogø med
bus.

PLEJE
FORMIDLENDE
Græsset på borgbanken inden for ringmuren slås
jævnligt som græsplæne. Borgbankens sider mod vest
nord og delvist øst friholdes for løvfældende opvækst
og slås for høj opvækst så borgbanken er synlig fra
motorvejen. På borgbankens syd- og delvis østsiden
er bankens sider bevokset med træer og buske.

Sydsiden

BEVARENDE
Ny træbevoksning ved ringmuren skal fjernes.

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

TILSTAND

Nordsiden med byggeskel i murkernen

Østre ringmur
GUL
Løse sten og mørtel.

ØKONOMI
2 mand i 1 uge

35.000

BUDGET I ALT
Pleje
Almindelig pleje årligt

25.000

Nordsidens murkrone

Restaurering
Gul
Østre ringmur

35.000

Håndværkspriser i alt

35.000

Projektering og dokumentation 35%
Uforudsete 20%

12.250
7.000

Restaurering i alt

54.250
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Sydsidens inderside

