Nyfæste Voldsted Et voldsted fra middelalderen
Man ved fra udgravninger, at mange
mindre private borganlæg stammer fra
1300-tallet. I den periode hørte Fyn
først under de holstenske grever og
var efterfølgende skueplads for kampe
mellem greverne og Valdemar Atterdag
frem til 1368.
På voldstedet er fundet murstensbrokker. Der har måske været et muret forsvarstårn eller på den lave del af voldstedet en lidt større beboelsesbygning
til borgherren.

Rekonstruktionstegning af hvordan Nyfæste Voldsted kan have set ud i Middelalderen.

Nyfæste er et smukt eksempel på voldstedet i dets klassiske form: en høj borgbanke med en lavere forborg.
Borgbanken er en kunstig eller naturlig banke omgivet af et eller flere hold
volde og grave. På toppen blev opført
et træ- eller stentårn, ofte omgivet af
en palisade. Tårnet fyldte næsten hele
bakkens top og var i sin ældste skikkelse
kun beregnet til forsvar.
Beboelsen og avlsbygningerne var normalt placeret lige i nærheden af borgbanken. Ofte, som her, på en selvstæn-

dig lav banke, en forborg, med grav og
palisader.
De ældste motteanlæg blev bygget af
stormænd i Karl den Stores vidtstrakte
tysk/franske rige i 8-900-årene. Herfra
bredte de sig over større områder. Nogle
steder blev der anlagt vældige stenbyggede borganlæg, som kunne modstå
store hære og langvarig belejring.
Hvor gammel Nyfæste er vides ikke,
men voldsteder som Nyfæste var en enkel og billig form for forsvarsanlæg, som
selv lavadlen havde råd til at bygge.

Nyfæste omtales som en gård i år 1600
tilhørende en Hans Michelsen. I øvrigt
fortæller et sagn at Frederik II's hærfører Johan Rantzau skal have slået lejr
her i 1535 under kongens forsøg på at
overvinde oprørske undersåtter og tyske invansionstropper.
Nyfæste is a mediaeval fortification. It
is a "Motte", one of the earliest types af
castles. A motte consists of a defence
tower raised on a bank, surrounded by
one or several sets of moats and ramparts. At Nyfæste the farm buildings
were situated on the lower bank to the
south. The first Danish mottes are from
the 11th century.

Nyfæste ist eine mittelalterliche Verteidigungsanlage.
Sie ist eine "Motte", eine der
ältesten Typen einer Burg.
Eine Motte ist ein Turm, der
auf einer Anhöhe errichtet
ist und von einem oder mehreren Wällen und Gräben umgeben ist. Auf Nyfæste lagen die Wirtschaftsgebäude
auf der niedrigeren,südlichen
Burghöhe. Die ältesten dänischen Motte sind aus dem 11.
Jahrhundert.
Rentegning af grundplanen for
Nyfæste Voldsted.

