Middelalderens befæstning af Stege
Stege byvold er Danmarks bedst
bevarede bybefæstning. Den ca
800 m lange byvold og grav beskyttede i middelalderen Stege
købstad i en bue fra Stege Nor
til Stege Bugt og Ulvsund. Først i
1800-tallet begyndte byen at brede sig udenfor voldene. Her stod
indtil da byens møller.
Stege var i 1400-tallet en af Danmarks rigeste købstæder. Den ligger op til kongeborgen „Stegeborg“,
som allerede i 1200-tallet blev anlagt på det nuværende havneareal.
Byvolden er et unikt fredet fortidsminde. Ingen andre byer har en så
mægtig og godt bevaret befæstning fra middelalderen. Tilsvarende anlæg i andre købstæder er nu
for langt størstedelen fjernet.
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Stege og silden

Byvolden har flere gange i historien beskyttet købstaden. Den
1. juni 1510 afviste byen, anført
af Anders Bille fra Stegeborg, et
angreb fra Lybækkerne som forinden havde nedbrændt Borre og
plyndret det østlige Møn.

Det var middelalderens store sildeeventyr i Øresund-området og den rige handel omkring Østersøen som gjorde Stege til en af Danmarks rigeste købstæder. Det er sagt,
at silden stod så tæt, at en økse kunne stå opret i stimen, og at skibene havde svært
ved at sejle igennem. Steges ældste købstadsprivillegier stammer fra 1268 og i byens
storhedstid omkring 1500- tallet var der
omkring 2.500 indbyggere. Om efteråret
var Skanør og Falsterbo i Skåne centrum
for silde-fiskeriet, og herom opstod store
markeder. Stege betalte i 1494 afgift for
149 af 434 boder ved Skanør. De nedsaltede sild var en af middelalderens
vigtigste eksportvarer og det var især
tyske købmænd fra Østersøbyerne som
opkøbte silden.

Stegeborg stod indtil 1534, hvor
den blev nedbrændt under „Grevens Fejde“. Stege Vold indgik
derimod stadig i købstadens forsvar under Svenskekrigen 165859. Herefter mistede volden sin
betydning og forfaldt.

To gamle kort over Stege købstad. Foroven den ældste danske skitse til bykort over Stege fra
omkring 1670 af P. H. Resen. Nedenfor et svensk kort fra 1659 som giver et særdeles godt
billede af købstaden og dens forsvarsværker. Bemærk den i forhold til nutiden næsten uændrede byplan, samt den vandfyldte voldgrav og mosen hvor dyrskue- og sportspladsen i dag
ligger. På landtangen i sydenden af byen ses ruinerne af Stegeborg, og på Resen-kortet ses
også en lille nu fjernet skanse midt på byens vestside. Nord er til venstre på det nederste kort.
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Forsvar af købstaden

Tegning fra „De Nordiske Folks Historie“ Olaus Magnus, 1555.

Anlæggelse og udbygning

Porttårnet ved Mølleport

Voldgraven blev anlagt til forsvar
af byens landside. I sejlløbene
omkring byen forhindrede nedrammede og tilspidsede pælerækker fjendtlige overfald fra søsiden. Bynavnet Stege stammer fra
disse pælerækker, som på oldnordisk kaldtes „Stikæ“.

Tårnet er opført i munkesten med
bånd af kridtsten. Måske var det
oprindeligt uden tag og forsynet
med et brystværn samt i direkte
forbindelse med bymuren langs
voldgraven. I løbet af 1500-tallet
mistede porttårnet sin forsvarsfunktion. Herefter - fra 1671 til 1851
- fungerede det som toldsted for
varer til byen. Frem til ca.1875 lå
toldernes såkaldte „accisebod“
ved tårnet. Ved siden af tårnet er
der en lille udstilling om Stege by.

Den indtil 7 m dybe og tidligere
delvist vandfyldte voldgrav blev
anlagt omkring 1430. Den opgravede jord blev brugt til den op til 4
m høje voldkrone, langs gravens
inderside mod byen.
I slutningen af 1400-tallet blev voldgraven yderligere befæstet med tre
murede byporte. Heraf findes porttårnet ved Mølleport stadig. Vindebroer førte fra byportene over voldgraven. Som det ses på kortene,
har volden måske været kronet af
en stenbygget ringmur.
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Steges ældste bysegl fra 1326 med en
forenklet afbildning af Stegeborg fæstning
med tre tårne.

Tegn. Kristian Kongstad

Porttårnet ved Mølleport i slutningen af
1800-tallet med den nu nedrevne toldbod.

Early Modern
Fortifications at Stege
The ramparts and moat surrounding Stege
are around 600 years old and represent
Denmark’s best-preserved town fortifications. The royal fortress of Stegeborg was
constructed at the present-day harbour area
around the year 1200. Stege had become
one of Denmark’s wealthiest market towns in
the Middle Ages, boosted by the era’s massive herring fishery.
The ramparts were constructed around 1430
and shielded the town from land-based attack, running from Stege Nor to Stege Bugt
and Ulvsund by the sea. Wooden posts
driven into the seabed protected the market
from ship-based attack. Such sea defences
were called “Stikæ” in Old Norse, and it is
from this word that Stege got its name.
The ramparts contained three guarded
gates, of which the guard tower at Mølleport
is the only surviving example. The ramparts
protected Stege on numerous occasions,
including during Lubeck’s attack on Møn in
1510 and during the Dano-Swedish War of
1658-59, after which the fortifications fell into
disrepair. Mølleport continued to be used
as a customs house for goods entering the
town up until 1851.

Befestigung der Frühen
Neuzeit bei Stege
Der Stadtwall und Graben, die Stege umgeben, sind ca. 600 Jahre alt und die am
besten bewahrte Stadtbefestigung Dänemarks. Um das Jahr 1200 herum wurde
auf dem heutigen Hafengelände die Königsburg ”Stegeborg” errichtet, und im
Mittelalter entwickelte Stege sich zu einer
der reichsten Minderstädte Dänemarks –
hauptsächlich aufgrund der derzeit erheblichen Heringsfischerei.
Der um 1430 angelegte Stadtwall, der sich
vom Stege Nor bis zur Stege Bugt und dem
Ulvsund am Meer erstreckte, schützte die
Stadt gegen Landangriffe. Holzpfähle, die
in den Meeresboden gerammt wurden,
schützte die Minderstadt gegen Angriffe von
Schiffen aus. Auf altnordisch bezeichnet
man diese Holzpfähle als “Stikæ”. Dieses
Wort hat Stege seinen Namen gegeben.
Der Stadtwall verfügte über drei bewachte
Stadttore, von denen nur noch der Turm des
”Mølleport” (Mühlentor) existiert. Der Stadtwall hat Stege mehrmals als Verteidigung
gedient, u.a. während des 1510 durch die Lübecker erfolgten Überfalls auf Møn, und während des Dänisch – Schwedischen Kriegs
1658 – 59, woraufhin er verfiel. Das Stadttor
Mølleport (Mühlentor) wurde jedoch bis 1851
als Zollstelle für Waren in die Stadt, benutzt.

Se mere om Stege Byvold på www.fortidsmindeguide.dk og www.vordingborg.dk
TLF. 55 36 24 90
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800 m lange byvold og grav beskyttede i middelalderen Stege
købstad i en bue fra Stege Nor
til Stege Bugt og Ulvsund. Først i
1800-tallet begyndte byen at brede sig udenfor voldene. Her stod
indtil da byens møller.
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Byvolden har flere gange i historien beskyttet købstaden. Den
1. juni 1510 afviste byen, anført
af Anders Bille fra Stegeborg, et
angreb fra Lybækkerne som forinden havde nedbrændt Borre og
plyndret det østlige Møn.

Næsten alle danske middelalderbyer hviler på århundreder gamle affaldslag og konstruktionsrester fra tidligere bygninger. Derfor kan man ved arkæologiske undersøgelser - lag
på lag - følge byens historie og udvikling gennem tiden. I sådanne snit ned i undergrunden
ses ofte sporene af byens værste fjende: De
som regel altødelæggende ildebrande, som
gentagne gange lagde byen øde. Stege er
ingen undtagelse. Fra skriftlige kilder kendes
for eksempel en stor brand i 1457 samt 4
store bybrande i 1700-tallet. I den store
1774-brand gik 112 af byens 183 gårde og
huse tabt, selvom der allerede efter 1457-branden blev indført en forordning om brug af sten
i nybyggeri. Brandlagene kan således også
bruges til at datere bebyggelsen.

Stegeborg stod indtil 1534, hvor
den blev nedbrændt under „Grevens Fejde“. Stege Vold indgik
derimod stadig i købstadens forsvar under Svenskekrigen 165859. Herefter mistede volden sin
betydning og forfaldt.
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Stege i flammer

To gamle kort over Stege købstad. Foroven den ældste danske skitse til bykort over Stege fra
omkring 1670 af P. H. Resen. Nedenfor et svensk kort fra 1659 som giver et særdeles godt
billede af købstaden og dens forsvarsværker. Bemærk den i forhold til nutiden næsten uændrede byplan, samt den vandfyldte voldgrav og mosen hvor dyrskue- og sportspladsen i dag
ligger. På landtangen i sydenden af byen ses ruinerne af Stegeborg, og på Resen-kortet ses
også en lille nu fjernet skanse midt på byens vestside. Nord er til venstre på det nederste kort.

1: Stegeborg
2: Mølleport
3: Skammestræde port
4: Langestræde port
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Forsvar af købstaden

Tegning fra „De Nordiske Folks Historie“ Olaus Magnus, 1555.

Anlæggelse og udbygning

Stege Borg

Voldgraven blev anlagt til forsvar
af byens landside. I sejlløbene
omkring byen forhindrede nedrammede og tilspidsede pælerækker fjendtlige overfald fra søsiden. Bynavnet Stege stammer fra
disse pælerækker, som på oldnordisk kaldtes „Stikæ“.

I 1200-tallet lå Stege Borg på en
delvist kunstigt opbygget ø ud for
byens sydkyst ved indsejlingen til
Stege Nor. Arkæologiske undersøgelser i 1976-77 og 2000 har afsløret 3 bygefaser fra 1200, 1300 og
1400-tallet.

Den indtil 7 m dybe og tidligere
delvist vandfyldte voldgrav blev
anlagt omkring 1430. Den opgravede jord blev brugt til den op til 4
m høje voldkrone, langs gravens
inderside mod byen.
I slutningen af 1400-tallet blev voldgraven yderligere befæstet med tre
murede byporte. Heraf findes porttårnet ved Mølleport stadig. Vindebroer førte fra byportene over voldgraven. Som det ses på kortene,
har volden måske været kronet af
en stenbygget ringmur.
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Steges ældste bysegl fra 1326 med en
forenklet afbildning af Stegeborg fæstning
med tre tårne.

Early Modern
Fortifications at Stege
The ramparts and moat surrounding Stege
are around 600 years old and represent
Denmark’s best-preserved town fortifications. The royal fortress of Stegeborg was
constructed at the present-day harbour area
around the year 1200. Stege had become
one of Denmark’s wealthiest market towns in
the Middle Ages, boosted by the era’s massive herring fishery.
The ramparts were constructed around 1430
and shielded the town from land-based attack, running from Stege Nor to Stege Bugt
and Ulvsund by the sea. Wooden posts
driven into the seabed protected the market
from ship-based attack. Such sea defences
were called “Stikæ” in Old Norse, and it is
from this word that Stege got its name.
The ramparts contained three guarded
gates, of which the guard tower at Mølleport
is the only surviving example. The ramparts
protected Stege on numerous occasions,
including during Lubeck’s attack on Møn in
1510 and during the Dano-Swedish War of
1658-59, after which the fortifications fell into
disrepair. Mølleport continued to be used
as a customs house for goods entering the
town up until 1851.

Befestigung der Frühen
Neuzeit bei Stege

Gammel fantasitegning af Stegeborg.

Tegning fra „Hist. Topografisk beskrivelse over Møen“,

Vi ved dog kun meget lidt om
borgens bygninger og evt. ringmur. Borgen var opbygget af træ
og tegl, og udgravningerne viste
mægtige trækonstruktioner som
understøttede og omkredsede borgen og borgøen. Mange af fundene
herfra kan ses i udstillingen om Stege bys historie på Møn Museum.

Foto: Sv. Nielsen, RAS.

Velbevaret egetræsbrønd med vidjefletning
fra udgravningen ved Stegeborg.

Der Stadtwall und Graben, die Stege umgeben, sind ca. 600 Jahre alt und die am
besten bewahrte Stadtbefestigung Dänemarks. Um das Jahr 1200 herum wurde
auf dem heutigen Hafengelände die Königsburg ”Stegeborg” errichtet, und im
Mittelalter entwickelte Stege sich zu einer
der reichsten Minderstädte Dänemarks –
hauptsächlich aufgrund der derzeit erheblichen Heringsfischerei.
Der um 1430 angelegte Stadtwall, der sich
vom Stege Nor bis zur Stege Bugt und dem
Ulvsund am Meer erstreckte, schützte die
Stadt gegen Landangriffe. Holzpfähle, die
in den Meeresboden gerammt wurden,
schützte die Minderstadt gegen Angriffe von
Schiffen aus. Auf altnordisch bezeichnet
man diese Holzpfähle als “Stikæ”. Dieses
Wort hat Stege seinen Namen gegeben.
Der Stadtwall verfügte über drei bewachte
Stadttore, von denen nur noch der Turm des
”Mølleport” (Mühlentor) existiert. Der Stadtwall hat Stege mehrmals als Verteidigung
gedient, u.a. während des 1510 durch die Lübecker erfolgten Überfalls auf Møn, und während des Dänisch – Schwedischen Kriegs
1658 – 59, woraufhin er verfiel. Das Stadttor
Mølleport (Mühlentor) wurde jedoch bis 1851
als Zollstelle für Waren in die Stadt, benutzt.
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Stege byvold er Danmarks bedst
bevarede bybefæstning. Den ca
800 m lange byvold og grav beskyttede i middelalderen Stege
købstad i en bue fra Stege Nor
til Stege Bugt og Ulvsund. Først i
1800-tallet begyndte byen at brede sig udenfor voldene. Her stod
indtil da byens møller.
Stege var i 1400-tallet en af Danmarks rigeste købstæder. Den ligger op til kongeborgen „Stegeborg“,
som allerede i 1200-tallet blev anlagt på det nuværende havneareal.
Byvolden er et unikt fredet fortidsminde. Ingen andre byer har en så
mægtig og godt bevaret befæstning fra middelalderen. Tilsvarende anlæg i andre købstæder er nu
for langt størstedelen fjernet.
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Byvolden har flere gange i historien beskyttet købstaden. Den
1. juni 1510 afviste byen, anført
af Anders Bille fra Stegeborg, et
angreb fra Lybækkerne som forinden havde nedbrændt Borre og
plyndret det østlige Møn.

Købstadens befolkningstal i middelalderen kendes ikke præcist, men i slutningen af byens storhedstid omkring 1525 anslåes det til ca. 2.500. Da silden og de rige markeder
forsvandt omkring 1550 stagnerede byens udvikling fuldstændigt. I 1672 - kun 12 år
efter den tunge beskatning under svenskekrigen 1658-60 - var der kun 656 indbyggere i byen. Til trods for løfter om 2 års skattefrihed til nye borgere i 1696 kom der ikke
gang i udviklingen igen før søhandelens
opblomstring i begyndelsen af 1800-tallet.
Fra 1801 til 1850 voksede indbyggertallet
fra 917 til 1.808, men det var først i 1930,
at byen igen overskred 2.500 indbyggere.
I dag bor der ca. 4.000 i Stege og Lendemark.

Stegeborg stod indtil 1534, hvor
den blev nedbrændt under „Grevens Fejde“. Stege Vold indgik
derimod stadig i købstadens forsvar under Svenskekrigen 165859. Herefter mistede volden sin
betydning og forfaldt.
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Steges befolkning gennem tiden

To gamle kort over Stege købstad. Foroven den ældste danske skitse til bykort over Stege fra
omkring 1670 af P. H. Resen. Nedenfor et svensk kort fra 1659 som giver et særdeles godt
billede af købstaden og dens forsvarsværker. Bemærk den i forhold til nutiden næsten uændrede byplan, samt den vandfyldte voldgrav og mosen hvor dyrskue- og sportspladsen i dag
ligger. På landtangen i sydenden af byen ses ruinerne af Stegeborg, og på Resen-kortet ses
også en lille nu fjernet skanse midt på byens vestside. Nord er til venstre på det nederste kort.

1: Stegeborg
2: Mølleport
3: Skammestræde port
4: Langestræde port
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Forsvar af købstaden

Tegning fra „De Nordiske Folks Historie“ Olaus Magnus, 1555.

Anlæggelse og udbygning

Billeder fra nutidens bypark

Voldgraven blev anlagt til forsvar
af byens landside. I sejlløbene
omkring byen forhindrede nedrammede og tilspidsede pælerækker fjendtlige overfald fra søsiden. Bynavnet Stege stammer fra
disse pælerækker, som på oldnordisk kaldtes „Stikæ“.

Den fredede byvold har siden begyndelsen af 1800-tallet henligget
som bypark. Området vedligeholdes
af Vordingborg Kommune i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen.

Den indtil 7 m dybe og tidligere
delvist vandfyldte voldgrav blev
anlagt omkring 1430. Den opgravede jord blev brugt til den op til 4
m høje voldkrone, langs gravens
inderside mod byen.
I slutningen af 1400-tallet blev voldgraven yderligere befæstet med tre
murede byporte. Heraf findes porttårnet ved Mølleport stadig. Vindebroer førte fra byportene over voldgraven. Som det ses på kortene,
har volden måske været kronet af
en stenbygget ringmur.

Steges ældste bysegl fra 1326 med en
forenklet afbildning af Stegeborg fæstning
med tre tårne.

The ramparts and moat surrounding Stege
are around 600 years old and represent
Denmark’s best-preserved town fortifications. The royal fortress of Stegeborg was
constructed at the present-day harbour area
around the year 1200. Stege had become
one of Denmark’s wealthiest market towns in
the Middle Ages, boosted by the era’s massive herring fishery.
The ramparts were constructed around 1430
and shielded the town from land-based attack, running from Stege Nor to Stege Bugt
and Ulvsund by the sea. Wooden posts
driven into the seabed protected the market
from ship-based attack. Such sea defences
were called “Stikæ” in Old Norse, and it is
from this word that Stege got its name.
The ramparts contained three guarded
gates, of which the guard tower at Mølleport
is the only surviving example. The ramparts
protected Stege on numerous occasions,
including during Lubeck’s attack on Møn in
1510 and during the Dano-Swedish War of
1658-59, after which the fortifications fell into
disrepair. Mølleport continued to be used
as a customs house for goods entering the
town up until 1851.

Befestigung der Frühen
Neuzeit bei Stege
Byparken i 1908 hvor den havde karakter af
et romantisk, træbeplantet parkanlæg.

Nye tider. Folk i kø for at afprøve telefonen
under det årlige dyrskue omkring 1905.
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Early Modern
Fortifications at Stege

Dyrskuet - her omkring 1955 - blev afholdt
fra 1852-1964 på det opfyldte moseområde
udenfor volden.
Fotos venligst udlånt af Møn Museum

Der Stadtwall und Graben, die Stege umgeben, sind ca. 600 Jahre alt und die am
besten bewahrte Stadtbefestigung Dänemarks. Um das Jahr 1200 herum wurde
auf dem heutigen Hafengelände die Königsburg ”Stegeborg” errichtet, und im
Mittelalter entwickelte Stege sich zu einer
der reichsten Minderstädte Dänemarks –
hauptsächlich aufgrund der derzeit erheblichen Heringsfischerei.
Der um 1430 angelegte Stadtwall, der sich
vom Stege Nor bis zur Stege Bugt und dem
Ulvsund am Meer erstreckte, schützte die
Stadt gegen Landangriffe. Holzpfähle, die
in den Meeresboden gerammt wurden,
schützte die Minderstadt gegen Angriffe von
Schiffen aus. Auf altnordisch bezeichnet
man diese Holzpfähle als “Stikæ”. Dieses
Wort hat Stege seinen Namen gegeben.
Der Stadtwall verfügte über drei bewachte
Stadttore, von denen nur noch der Turm des
”Mølleport” (Mühlentor) existiert. Der Stadtwall hat Stege mehrmals als Verteidigung
gedient, u.a. während des 1510 durch die Lübecker erfolgten Überfalls auf Møn, und während des Dänisch – Schwedischen Kriegs
1658 – 59, woraufhin er verfiel. Das Stadttor
Mølleport (Mühlentor) wurde jedoch bis 1851
als Zollstelle für Waren in die Stadt, benutzt.
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