
Engelborg pa Slot0- skibsvrerft, frestning og lensmandssrede fra 
kong Hans' tid 
Af Ingolf Ericsson 

1. lndledning 
Slot0, som Jigger ved sejll0bet til Nakskov, er en lav, 
skovl0s, cirka 18 hektar stor 0 i Sandby sogn, Lollands 
Norre herred, og med en bebyggelse, der indskra:nker 
sig til en enkelt gard (fig. !). Det er den stadig monu-
mentalt virkende ruin af Engelborg pa oens nordside, 
der va:kker de bes0gendes interesse og fantasi, og som 
gor Slot0 interessant for den arka:ologiske og historiske 
forskning ( l). Ruinen bestar af resterne af et rundt 
tarn samt to mod stranden divergerende flankemure. 
St0rstedelen af anla:gget er omgivet af dobbelte vold-
grave med mellemliggende vold (fig. 2 og 3). I 1985, i 
forbindelse med den sakaldte ruinkampagne, fandt der 
en n0dvendig og moderat istandscettelse sted i Fred-
ningsstyrelsens Fortidsmindekontors regi (i dag Kul-
turhistorisk kontor, Skov- og Naturstyrelsen) (2). 

I en topografisk indberetning meddeler pastor H. 0. 
Hellesen 1743 angaende Slot0, at ved den »nordher 
Side paa 0en findes Rudera af et Slot eller Taarn, 
hvorom lndvaanerne ikke vider at give nogen tilforla-
delig Efterretning» ( 3). Denne meddelelse overrasker, 
da der ikke kan va:re gaet meget mere end et arhundre-
de, siden det af pastor Hellesen omtalte anla:g defini-
tivt hiev opgivet og mistede sin sidste egentlige funk-
tion. Angaende fortolkningen kan forskellige aspekter 
fremha:ves. At anla:gget fra tid til anden bar haft admi-
nistrative funktioner er sikkert. Og det kan betegnes 
bade som et skibsva:rft med fortifikatoriske trcek og 

som et fa:stningsanla:g med skibsbygningsaktivitet. 
Sp0rgsma!et er, hvilken af disse funktioner - befrest-
ning eller skibsbygning - der var den dominerende. 

Fig. 1. Engelborg pa Slote. Beliggenhedskort. 
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Fig. 3. Engelborg pti SlolB i 1904. Set fra syd1st mod tarn og jlankemure. Foto Peter Hauberg, Nationalmuseet. 

Der er derimod ingen tvivl om dateringen til begyn-
delsen af 1500-arene. Arkreologiske udgravninger i 
l 940erne modsiger ikke de skriftlige kilders vidnesbyrd 
om kong Hans som bygherre ( 4). 1 to perioder spillede 
anlregget en vis rolle: forst og fremmest i 1500-arenes 
ferste halvdel, men ogsa i 1620erne og 30erne. 

..... Fig. 2. Engelborg pti SlolB. lujlfoto omtrentfra nordvest. Foto Hans Stiesdal, 
Nationalmuseet. 

2. Forskningshistorisk oversigt 
Allerede i juni 1808 indscndte Captajn Abraharnscn en 
beret,ning til Den danske Oldsagskommission om En-
gelborg (5) . Gennem sin s0n Josef var han blevet op-
mrerksom pa ruinen, som han meget kort beskriver. Fa 
ar senere, i 1830, foreligger folgende trykte beskrivelse: 
»Af Engelborg sees endnu en Vold med Grav uden og 
indenfor, desuden et betydeligt Stykke Muur, 8-10 A-
len over Jordcn, samt det 0verste af en Port; Muren er 
nresten 3 Alen tyk« (6). Den f0rste mere indgaende 
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Fig. 6. Engelborg pa Slot•. Koteopmäling af T. Strand 

/947, Nationalmu.uet. Mal 1: J(}/)O. 



Vigtig er den forste koteopmaling af Engelborg, som 
blev udfort i 194 7 af T. Sand ( fig. 6) ( 18). 

Udgravningen pa Engelborg, der sa ofte var blevet 
0nsket, vil her kun blive kort omtalt. Udgravningerne 
fandt sted fra 1944 til 1947 og gennemfortes hovedsa-
gelig af (op til 60) frivillige gymnasiaster under ledelse 
af lektor Marius Hansen, Nakskov, og under tilsyn af 
Nationalmuseet. At udgravningen ikke begrrensedes til 
sma flader viser oplysningerne om, at mere end 10.000 
trilleb0rfulde jord blev llyttet. Hele det centrale tarn 
hiev frilagt og omradet mellem llankemurene under-
s0gt; desuden gravedes snit i vold-/gravomradet samt i 
strandkanten ( 19). 

Fredningsstyrelsens vedligeholdelsesarbejder pa 
Slot0 i 1985, der kombineredes med en dokumentation 
og en gennemgang af det allerede foreliggendc materi-
ale samt en lille arkreologisk unders0gelse nord for 
flankemurcne (den foregik ved lavvande) har bidraget 
ikke blot til at sikre ruinerne, men har ogsa givet ny 
viden om anlregget Engelborg (20). 

3. Beskrivelse 
Plantegninger af henholdsvis Magnus Petersen 1877 
(fig. 4a), Hauberg 1904 (fig. 5) og Sand 1947 (fig. 6) er 
vigtige kilder ved en beskrivelse af Engelborg. Planer-
ne kan kompletteres med udgravningsresultater, For-
tidsmindekontorets beretning samt diverse fotografier, 
notitser og tegninger ((eks. fig. 2, 3, 4b-c). 

De dele af anlregget, som kan beskrives idag- det vil 
sige er bevarede i landskabet og/eller er sikkert doku-
menterede - er tarnet, llankemurene inklusive deres 
forlrengelser og arealet mellem murene, samt gravene 
og volden. Det er devrerre ikke muligt at behandle de 
bygninger, som derudover ma have vreret en del af 
Engelborg og som kan forventes at have ligget der, 
hvor garden nu star. 

Af plantegningerne ma den fra 1877 betragtes med 
en vis skepsis, bade hvad angar anheggets orientering, 
selve tarnet ((eks. antallet af abninger), llankemurene 
og vold-/gravanlregget. Allerede Mackcprang bemrer-
ker i 1912, at tegningen muligvis er »noget pyntet« 
(21). Bade Haubergs og Sands planer kan dcrimod 
godt benyttes (22). 

Engelborgs centralanlreg erdet store, cirkulrere tegl-
stenstarn. Det maler cirka 11,0 m i diameter og har cn 
murtykkelse pa knap 3,5 m. Tarnet, hvis ruin stadig 
star 6,5 m over markoverlladen, er opfort i kassemur-
teknik. Facadestenene er tegl; murkernen bestar af na-
tursten og tegl. 1 1985 var facadestenene udvendig be-
varet i op til 18 skifter, indvendig i op til 10 skifter. 
Selve munkestensmuren er Yz respektive 1 sten tyk og 
med murstensbindere ind i kernen. Facadestenene Jig-
ger stort set i vendisk forbandt, altsa med skiftende 
hindere og l0bere. Mod nord, hvor llankemurene slut-
ter an, er der en omtrent en meter bred abning incl i 
tarnet. 0st og vest for llankemurene er der et skyde-
skar. Resten af underetagen har yderligere syv sky-
deskar i ganske regelmressig afstand. Indvendigt i tar-
net er skydeskarene omkring 0,80 m brede, i tarnets 
ydre mursidc maler de kun cirka 0, 14 m i brcdden og 
0,40 m i h0jden (jfr. fig. 4-6). At tarnet har haft yderli-
gere en etage fremgar af vindeltrappen, som befinder 
sig i muren 0st for abningen mod arealet indenfor flan-
kemurene. Desuden skal spor af yderligere en rrekke 
skydeskiir have vreret synlige i l 940erne (23). 

De mod stranden V-formet divcrgerende llankemu-
re er darligere bevarede end tarnet. Efter Hansens ud-
gravninger star de <log tydeligt i landskabet. Flanke-
murene er opfort i munkeforbandt (2 l0ber og 1 bin-
der). De har skydeskär. Omtrent 9 m fra tarnet befin-
d er sig portabningen til anlregget. Denne egentlige ind-
gang, der sandsynligvis var overhvrelvet, befand t sig i 

267 



den vestre flankemur; den 0stre mur havde kun en 
smal d0rabning (jfr. fig. 4-6). 

Syd for porten frilagdes ved udgravningerne en mur, 
som afskrerer det indre trekantede areal fra den ydre, 
st0rre del af omradet inden for flankemurene. Det lille 
areal foran abningen til tarnet har sandsynligvis haft 
tag. Dette »forrum« til tegltarnet har vel ogsa vreret 
indrettet til forsvar. 

I det Store omrade mellem »forrum« og stranden 
frilagdes under udgravningerne blandt andet brolagte 
veje samt rester af bygninger og vrerksteder til skibs-
bygning (24). Ved lavvande lykkedes det endvidere at 
afdrekke et solidt, 2 m bredt beddingsfundament af trre 
og kampesten. Pa dette fundament mä det t0mmer, 
som frilagdes allerede i 1917, have hvilet (25). I for-
lrengelse af den vestre flankemur blev der frilagt en 
srenkekassekonstruktion - fundamentet til et mole- el-
ler kajanlreg. I 1985 kunne dette pany frilregges, 9 re-
spektive 18 m nord for den normale strandkant. Det 
viste sig at bestä af den nrevnte stensretning (i forlren-
gelse af vestmuren) samt vest for denne en t0mmer-
konstruktion og en anden stensretning. 

Engelborgs runde tegltärn omgives af brede fortifi-
katoriske anlreg, som isrer mod syd er velbevarede (fig. 
2, 3, 5, 6). En indrc voldgrav omkring tärnets fod näe-
de oprindelig til flankemurene. En stadig mere end 3 m 
h0j vold omsluttede denne indre grav. Adgangen til 
skibsvrerftet (og dermed ogsä til tärnet) stod i forbin-
delse med volden. En indgang befandt sig mod vest 
(den brede port), en anden mod syd0st (den smalle 
äbning). En ydre voldgrav, som sandsynligvis har stä-
et i direkte forbindelse med havet, er mindre velbeva-
ret. Foreliggende rekonstruktionstegninger af gravene 
og voldens forl0b modsvarer dog ikke denne tolkning. 
Harald Langberg markerer kun en grav (som <log for-
bindes med havet) (26). Marius Hansen rekonstruerer 
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to grave, der l0ber ud ved flankemurenc (27). Startset 
samme model, med grave som ikke st;lr i forbindelse 
med havet, gengiver Johannes Hertz (28). Alle plan-
tegninger, isrer koteplanen (fig. 6) styrkcr dog indtryk-
ket af, at anlregget stort sei var omgivet afvand pä alle 
sider. Et til Engelborg h0rende bygningskompleks kan 
formodes at have ligget syd0st for de her beskrevne 
fres tningsvrerker. 

Sammenfattende fortreller det arka·ologiske kilde-
materiale, at her var bäde frestning og ski bsvrerft. En 
illustration af, hvordan Engelborg kan have set ud i sin 
slutfase, giver et billede fra cirka 1680 (fig. 7) (29). 
Tydeligt genkender man den l10je tärnruin med äbnin-
ger i en overetage. De delvis sammenfaldne flankemu-
re giver stadig indtryk afh0jde og massivitet. Uden om 
den indre grav l0ber en adgangsvej gennem den hvrel-
vede portäbning i vestre flankemur. Den ydre grav 
star, i hvert fald mod nord, i forbindclsc med havet. 
Der gengives ogsä flere bygninger, som ikke kendes fra 
udgravningerne. I 0stre flankemurs forlrengelse stären 
h0j, firkantet, tarnlignende bygning. Omtrcnt pa den 
nuvrerende gärds plads er tre huse indtcgnede. Yderli-
gere en bygning ses lige syd0st for tärnets fod. Mange 
detailler er sikkert tvivlsomme, men alligevel er det en 
vigtig og interessant gengivelse af Engelborg cirka 170 
är efter grundlreggclscn. 

4. Funktion og betydning 
Slot0 har sikkert fäet sit navn efter »slottel« Engel-
borg (30). Det reldre navn mä have vrerct Ebbel0. I en 
skrivelse udstedt den 23. maj 1508 i Nyk0bing anmo-
der kong Hans Erik Krummedige om sammen med 
Niels Hacks b0rns venner efter l0fte at give kongen 
»sk0de paa Ebel00« (31). Det haster, da han snarest 
(om sommeren) vil begynde at bygge. I 1509 kom 0en 
sä i kongens besiddelsc. Byggeriet mä vrere begyndt 
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Fig. 8. Frtgal Norske Lsvt, 
el.fenbmmodel i Rosenborg-
samlingt11. Foto S. E. Jesper-
sen, Rost11borgsamlingen. 



adskillige bygninger ud over tarnet og bygningsrester-
ne inden for flankemurene. Antallet af personer pa 
Sloto stod sikkcrt i forhold til vekslende vrerftsaktivitet 
samt til Engelborgs administrative og fortifikatoriske 
betydning. 

1 1510-1523 var Engelborg/Nyslot et hovedlen, un-
der hvilket Lollands Norre og Sonder herreder Ja. Den 
forste lensmand var Oluf Holgersen Ulfstand i 1510-
1514 (42). Foranlediget af skovhugst i Sandby sogn 
(vel til skibsbygning pa Sloto?) truer Odensebispen 
Jens Anderscn Beldenak ifolge Niels Bunde (foged pa 
Engelborg) lensmanden med at sla bandsbrev op pa 
alle kirkedore i Engelborg len og pa selve slotsporten; 
desuden skal bispen have prrediket mod Oluf Holger-
sen ( 43). Dettc er et eksempel pa, hvor hardt fjendska-
bet var mellem bispen og lensmanden. Fa ar senere, i 
1520, sadJens Andersen som fange pa Engelborg (44). 

1 1510, undcr Oluf Holgersens forste ar som lens-
mand pa Engclborg, blev Nakskov, der egentlig skulle 
beskyttes af den nye firstning, plyndret af en !lade fra 
Lübeck. Der kendes ingen skriftlige kilder, som i denne 
sammenhreng fortreller om aktiviteter pa Engelborg. 
Selv om befrestningen pa Sloto ikke har vreret helt frer-
dig, ma det allcrede i 1510 have staet klart, at Nakskov 
ikke (eller kun vanskeligt) kunne sikres fra Sloto. 

Da Engelborg i 1523 fik Niels Vincentsen Lunge 
som ny lensmand indgik der i inventariet folgende mi-
litrere udrustning (isrer ildvaben): to »foyller«, tre 
dobbelte »skerpentinern, en »iiden stenbosse« (alle 
tre typer er bagladekanoner), tolv hagebosser (= grove 
händskydevaben med hage), en halv tonde krudt og en 
halv tonde »dalpile« ( 45). 

Engelborg fungerede blot i fä ar som hovedlen. Alle-
rede i 1523 kom herrederne ind under Ravnsborg len. 
Engelborg (eller Nyslot) Jen omfattede nu kun fire bir-
ker (Abildtorp, Sorup, Vesternres og 0stofte) samt et 

par oer. 1 1549 blev lenet nedlagt og kom under Hal-
stedkloster (senere under Ravnsborg) len ( 46). Og be-
frestningsarbejderne ved Nakskov gjorde Engelborg 
betydningslos som fortifikatorisk anlreg for 1500-are-
nes midte. Ogsa vrerftanlregget, hvor kong Hans havde 
ladet bygge skibene Engelen og Maria mistede efter 
kort tid sin betydning, senest i forbindelse med Greve-
fejden (47). 

Den stolte plan, som kan formodes bag Engclborg, 
viste sig at vrere en stor fejltagelse. Ved midten af 
1500-arene - kun 40 ar efter grundlreggelsen - var En-
gelborg hverken et administrativ! centrum, et skibs-
v<erft eller en frestning af betydning. Fiere forhold kan 
have spillet en rolle, som for eksempel befrestningen af 
Nakskov, den almindelige politiske udvikling og Gre-
vefejden. Desuden kan det antages, at beliggenheden 
pa den meget lille o og den relativt sture afstand til 
fastlandet har vreret faktorer, som virkede negativ! pa 
Engelborgs udvikling. 

En umiddelbar parallel til kong Hans' Engelborg 
kan her ikke nrevnes. Formen og isrer de mange funk-
tioner gor formentlig anlregget unikt - i alt fald i Skan-
dinavien og 0stersoomradet. De administrative opga-
ver var sikkert de samme som ved tilsvarende lens-
mandssreder. Befrestningen har, pa grund af Engel-
borgs flersidede funktion en sreregen udformning. lfol-
ge Otto Norn er Kobenhavns bymurs hommeider 
(fremspringende kanontarne), »Fangetarnet« pä Haid 
og rondellerne pa Stege bymur og pa Sonderborg Slots 
ringmur de nrermeste paralleller i forsvarsteknisk hen-
seende ( 48). Anlregget var heller ikke det eneste vrerft i 
kong Hans' tid. Orlogsskibe byggedes ogsa ved Sonder-
borg, i Kalundborg og pa Bremerholm i Kobenhavn 
( 49). Som Norn bemrerker, var den skanse, som pa 
byens vegne og efter kongens befaling opfortes til be-
skyttelse af skibsvrerftet pa Bremerholm i Kobenhavn, 
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mäske en interessant parallel til Engelborg (50). Men 
rester af denne kendes ikke. 

Fra 1588 til 1631 horte Sloto til enkedronning Solies 
livgeding. Pä den nu betydningslose Engelborg holdt 
dronningen kun en bomand med noget tyende (51). 
Men Christian IV prnvede päny at fä gang i skibsbyg-
geriet pä Sloto og Iod vrerftet istandsrette i 1623. Samti-
dig blev nye boliger og vrerftsbygninger (i alt 43 fag?) 
opfort (52). Engelborg lik säen ny kort opblomstring. 
En halv snes store skibe blev bygget under skibsbyg-
mester Daniel Sinclars ledelse; den sidste stabelaflob-
ning var i 1633 med Norske Love (53). En elfenbens-
model af en fregat kaldet Norske Love, udfort til Fre-
derik III af Jacob Jensen Nordmand mellem 1652 og 
1654, opbevares i dag pä Rosenborg (lig. 8) (54). Mu-
ligvis er den en gengivelse af det sidste skib, der bygge-
des pä Sloto. Orlogskaptajn P. Holck mener dog, at da 
modellens mälforhold og armering afviger fra angivel-
serne i byggekontrakten fra 1631, mä Nordmands fore-
billede have vreret et andet skib, bygget i Lübeck i 
1654 (55). 

1 1735 blev batteriet Tre Kroner ved Kobenhavn 
bygget af udtjente, srenkede skibe; et af disse kaldes 
Norske Love ( 56). Det er nok usandsynligt, dog ikke 
helt umuligt, at det er her Christian IVs sidste Sloto-
skib efter mere end et ärhundrede fandt sit sidste hvile-
sted. 

Vrerftet pä Slot0 eksisterede kun indtil 1633. Engel-
borgs anden fase som skibsvrerft blev säledes kort, og 
anlregget havde i denne periode hverken fortilikatorisk 
eller administrativ betydning. De bygninger, som 
Christian IV Iod opfore, skal nok soges dels i selve 
vrerftanlregget, <leis i omrädet syd0st for de gamle vold-
grave. Formentlig er det disse bygninger, som - foru-
den ruinerne af tarnet og flankemurene - ses pä Resens 
afbildning fra 1680erne (lig. 7). Og kun 60 är senere, i 
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1743, er folk i omrädet, ifolge pastor Hellesen, ude af 
stand til at »give nogen tilforladelig Efterretning« om 
ruinerne pä Sloto (57). 

Noter 
1. Ved bearbejdelsen af befcestede bebyggelscr p<l de syddanske 

0er, som med varierendc intcnsitet og me<l aibryd<'lscr er gen-
nemf0rt siden l 980ernes begyndelsc, rr sälcdcs ogsä indsamlet 
materiale angäende Engclborg. Nationalmuscrts '.2. afdelings 
medarbejdere takkes for deres st0tte af projektet. ()riginalen for 
fig. 4 og 5 er affotograferet af Lennart Larsen, Nationalmuseet. 
For en forel0big pnesentation af projektet, se Ericsson 1986. 

2. En stor tak til Kjeld Borch Vesth, Skov- og Naturstyrelscn, som 
har stillet istands.ettclsesrapporten til r<'.idighed. Se Frandsen 
1987. 

3. Citeret efter Uldall 1923, 92. 
4. Udover det i Nationalmusects 2. afdelings antikvarisk-topografi-

ske arkiv opbevaredc materiale fr>rdigger en forclobig udgrav-
ningspublikation. Se Hansen 1948. 

5. Nationalmuseets 2. afdelings antikvarisk-topografiske arkiv. 
6. Efterretninger om de gamlc Borge, 97. 
7. Ussing 1874, 493. 
8. Ussing 1874, 494. 
9. Se note 5. En komplctterende skriftlig beskrivclse forelä ikke i 

arkivet. 
10.Jfr. note 5. Se ogsä B.T. fra den 21. januar 1895. 
11. Se note 5. lndbcretningen er dog opbevaret undcr Nakskov keb-

stad, ikke under Sandby sogn. 
12. Se notc 5. 
13. Se note 5. 
14. Se artikler i Vestlollands Avis fra den 24. maj 1917 (Middelal-

derfund paa Slot0. Resterne af Kong Hans' Skibsv;:erft dukker 
frem) og den 6. juni 1917 (Middelalderfundet paa Slot0. En 
forel0big unders0gelse). 

15. Haugner 1922, 100-105. 
16. Trap 1955, 761-763. 
17. Se bl.a. Norn 1949, 75; 127; 130; 135; 199; Kjersgaard og Hvidt-

feldt 1970, 173-175;Jensen 1922, 47 f; Hertz 1985, 49 f; 1986, 
121-123; Langberg 1955, 92 f. 

18. Se note 5. 
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