
vandt Valdemar Atterdag borgen 
tilbage til danske hænder. For ham 
blev Vordingborg af stor strategisk 
betydning, og det var ham, der om-
dannede borgen til det mægtige 
forsvarsanlæg.

Vildtbane
Hele Vintersbølleskoven var indheg-
net med en vildtbane. Der kan end-
nu ses rester af vildtbane-anlægget 
på kanten mellem Vintersbøllesko-
ven og Bøgestrømmen. Der levede 
mange vildsvin i skoven, og på Kong 
Kristian den 5.s jagt i 1692 blev der 
nedlagt 33 vildsvin.

Vintersbølleskoven
Vintersbølle Skov og By hørte indtil 
1774 under Vordingborg Rytterdi-
strikt. Ved den store auktion i 1774 
blev Vintersbølle solgt til etatsråd 
Niels Rybjerg, der også havde købt 
godset Øbjerggård i Køng. Skoven 
var dengang ikke så stor som nu, 

Kong Valdemars Plads
I Vintersbølleskoven ligger Kong Val-
demars Plads. Navnet stammer fra 
Valdemarernes tid på Vordingborg 
Slot. På pladsen er der en langdysse. 
De fleste af langdyssens sten er be-
varet. Jordhøjen er væk og randste-
nene er væltede. Der er rester af de 
to kamre, hvoraf det nordlige har en 
bæresten tilbage og det sydlige har 
to bæresten tilbage. Stendyssen er 
cirka 16 meter lang og 6 meter bred. 
Randstenene danner en oval form 
rundt om en flad sten i midten. Den-
ne flade sten har et hul på 8 tommer 
i tværmål og 1-2 tommer i dybden. 
Der er en rille et par centimeter fra 
stenens yderkant.

Sagnene
Denne sten er det ”mystiske” ved 
Kong Valdemars Plads.

Et sagn fortæller, at Kong Valdemar 
Atterdag, på en af sine vildsvine-
jagter i Vintersbølleskoven, red efter 
vand til en såret jæger. Kongens 
hest trådte hullet i stenen, og i angst 
for ikke at redde jægerens liv smæl-
dede kongen med pisken, der gav 
rillen i stenen, og ud af hullet i stenen 
sprang der vand, som kongen brag-
te til sin jæger.

Et andet sagn fortæller, at vandet 
i hullet har særlige lægelige egen-
skaber mod vorter. Vorterne smøres 
med vandet. Husk derefter at læg-
ge penge i hullet som tak til elverfol-
ket.

Middelalderen
Fra den periode kan nævnes Valde-
mar den Store(1157-1182), Valdemar 

      Valdemarsplads is a long Barrow 
with Sagas about Valdemar Atter-
day. The Barrow has a characteristic 
big flat Stone in the Middle. In the 
Center of the Stone is a Hole. Le-
gend tells that it was King Valdermar 
Atterdays Horse that tread the Hole.

      Das lange Steingrab hat einen 
charakteristischen großen platten 
Stein in der Mitte. In der Mitte der 
platte Stein ist ein Loch. Die Sage 
erzählt, dass Das Pferd des König 
Valdemar Atterdag, das Loch getre-
ten hat.

men da Rybjerg skulle bruge meget 
tømmer og brændsel til sin væve-
rivirksomhed i Køng, nedlagde han 
en af de 4 gårde i Vintersbølle og 
lagde jorden ind under skoven. I dag 
ejes Vintersbølleskoven af Petersga-
ard Gods. (Anne-Marie Jacobsen)

Sejr (1202-1241) og 
Valdemar Atterdag 
(1340-1375), der alle 
havde deres gang i 
Sydsjælland og der-
med Vordingborg, 
hvor Jyske Lov blev 
givet i Vordingborg i 
1241. Hele området 
i Sydsjælland blev 
flittigt brugt af kon-
gerne. Dette gjalt 
også skovene, som 
strakte sig fra Vording-
borg til Kalvehave 
langs kystlinien. I 1346 

Hullet i stenen
Der er mange teorier om hullet i 
stenen. Kan hullet i stenen være et 
soltegn til de gamle guder i bronze-
alderen?

Er det begyndelsen på en mølle-
sten? Hvorfor er stenen med hul-
let netop placeret der? Hvornår 
er gravpladsen omstyrtet? Er kong 
Valdemars hest begravet der?
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Et sagn fortæller at Kong Valdemars hest 
trådte hullet i stenen.

Rester af vildtbanegrøften, som hele skoven 
engang var indhegnet med.

Vildsvin var tidligere almindelige i skovene - også i Vintersbøllesko-
ven. Illustrationen her stammer fra den engelske Kong Henrik VIII’s 
tidebog fra 1500-tallet.


