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Kystbefæstninger i
Nordjylland 1801-1814
- Levn fra Napoleonskrigenes tid i 
arkiv og landskab
Af Henrik Gjøde Nielsen

Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814
Nordjyllands Historiske Museum har ved flere lejligheder beskæf-
tiget sig med Englands- eller Napoleonskrigenes virkning og levn i 
museets ansvarsområde. Der har dog hyppigt været tale om arbejder, 
der indgik som et delelement i større projekter. Nu har museet imid-
lertid haft lejlighed til mere systematisk at undersøge Englandskri-
genes betydning i landsdelen. Det er sket i forbindelse med museets 
engagement i projektet ”Nordjylland under Englandskrigen 1807-
1814.” Projektet udgiver en bog af samme titel i 2009, med bidrag 
af forfattere fra museums-, arkiv- og universitetsverdenen. Museet 
bidrager med fire artikler af nærværende forfatter, som også deltager 
i bogens redaktion.

Batteriet ved Øster Hurup, 
samt ”redouten,” dvs. en lille 
skanse, til dets beskyttelse. 
Rigsarkivet. Foto: Magne 
Lund.
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Kystbefæstningerne
I december 1800 fremlagde den danske generalstab en plan for for-
svaret af landets omfattende kystlinje. Hovedindholdet i planen var 
udbygning af eksisterende og opførelse af nye batterier og skanser. I 
tiden 1801-1814 udbyggedes kystforsvaret, således at der ved krigens 
slutning fandtes 214 faste skanser og batterier, samt 40 bevægelige 
batterier. Udbygningen af landets kystforsvar 1801-1814 overgås kun 
af den tyske besættelsesmagts etablering af den på dansk territorium 
liggende del af Atlantvolden 1940-1945. I begge tilfælde skete det 
for at imødegå engelsk landgang, om end med noget forskelligt ud-
gangspunkt.

I arkiv
I 1810 fandt man, at der var behov for at tilvejebringe et overblik 
over det danske kystforsvar efter de foregående års trinvise udbyg-
ning af dette. Man ønskede at vide, hvor mange skanser, batterier og 

Hals Skanse, ”anlagt for 
at forsvare Indløbet af 

Limfjorden.” Rigsarkivet. 
Foto: Magne Lund.
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forsvarsanlæg man havde ved de danske kyster, i hvilken tilstand de 
befandt sig, hvordan var bevæbningen, mandskabets antal osv.
 Med henblik på at tilvejebringe dette overblik foretog den højst-
kommanderende artilleriofficer i Nørrejylland, Johan Christian Sta-
bell, i sommeren 1810 en kystdefensionsinspektionsrejse, på hvilken 
han besigtigede hvert eneste anlæg. Rapport over rejsen blev udar-
bejdet i Randers i september 1810. Der er tale om et meget omfat-
tende og detaljeret dokument, en øjebliksskildring på et tidspunkt, 
hvor krigen var på sit højeste. I 1813 gjorde man igen status over 
forholdene, og kunne da medtage de siden Stabells rejse såvel opførte 
som opgivne eller nedlagte batterier. I modsætning til Stabells rap-
port var 1813-gennemgangen mere kortfattet, men dog tilstrækkelig 
til, at vi kan danne os et indtryk af de enkelte anlæg.
 Begge arkivgrupper befinder sig i Rigsarkivet, og til hvert arkiv 
knytter sig en række supplerende dokumenter. Hertil kommer, at an-
dre arkivgrupper kan kaste lys over detaljer vedrørende bl.a. de enkel-
te fæstningsanlæg, træfninger og krigens gang. Det er dette vældige 
materiale til belysning af nordjysk historie, der nu for første gang 
bliver udnyttet systematisk og i mere udstrakt grad.

”Overalt er det hele kun maadeligt”
Med udgangspunkt i 1810- og 1813-gennemgangen af de nordjyske 
anlæg, publiceredes i 2008 artiklen ”Overalt er det hele kun maade-
ligt.” Titlen er en hyppigt anvendt vending i Stabells rapport. I ar-
tiklen skildres kystbefæstningsanlæggene fra Mariager Fjord i syd til 
Hou i nord. Artiklen var i nogen grad et piloprojekt; en afklaring af 
materialets karakter og en afklaring af, hvad materialet egentlig kan 
fortælle om de enkelte anlæg.
 Arbejdet videreføres i bogen ”Nordjylland under Englandskrigen 
1807-1814,” i første række med artiklen ”Kystbefæstninger i Nord-
jylland 1801-1814.” Heri beskrives samtlige nordjyske anlæg fra 
Odde ved Mariager Fjords udmunding over Skagen til Klitmøller på 
Jyllands vestkyst.
 Desuden bidrager Nordjyllands Historiske Museum med artiklen 
”Det landmilitære forsvar i Nordjylland,” hvor det særligt er Aalborgs 
rolle som garnisonsby, og hvad deraf fulgte, der står i centrum. Hertil 
kommer en artikel om ”Hals Skanse og Hals by under Englandskri-
gen,” i hvilken kildematerialet kan komme mere detaljeret til udfol-
delse, og endelig en artikel skrevet sammen med Magne Lund, om 
”Den jyske optiske telegraf- og kystsignallinie 1810-1814,” der her for 
første gang underkastes selvstændig og udførlig behandling, alt med 
udgangspunkt i det rige kildemateriale i Rigsarkivet. Det er således 
nok muligt, at Stabell i 1810 fandt, at det hele kun var mådeligt. Det 
gælder imidlertid ikke, når det drejer sig om arkivmaterialet.

I landskabet
Af de 22 anlæg, der i 1813 var at finde i Nordjylland, er der i dag 
stort set intet tilbage. En væsentlig undtagelse fra denne regel er 
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Hals Skanse, som jo ganske vist er et renæssanceanlæg, men som 
også blev underkastet forbedringer under Englandskrigen. Den væ-
sentligste af disse var etablering af et i 1940-45 sløjfet søbatteri. For 
at sikre adgangen til dette gennembrød man under Englandskrigen 
sydvolden, hvilket fortsat kan ses. Desuden findes partier af Moltkes 
Skanse eller Nordre Skanse i Frederikshavn bevaret, samt visse steder 
nærmest usynlige rester i landskabet. Men de fleste steder minder i 
dag kun sted- og vejnavne, som f.eks. Skansevejen eller Skansegården 
i Egense, om, at her har engang været et kystdefensionsanlæg, en 
skanse eller et fast batteri.

Hals Skanse med Hals Mu-
seum. I baggrunden ses den 

gennembrudte sydvold.


