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Historie om skibepladsen 

Skibepladsen er en plads ved Bakkebølle strand.  Navnet Skibepladsen kan henføres til, at det 
gennem tiderne har været det sted, hvor man havde mulighed for at køre ned til vandet og kunne 
får udskibet sine produkter! Formodentlig tømmer. 

I forbindelse med at de 16 gårde i Bakkebølle, i 1795, købte sig fri af Lilliendal gods, blev denne 
plads tildelt gårdene sammen med de respektive skovparter.  

Bønderne, som skulle skaffe penge til frikøbet, ryddede en stor del af deres skovparter og solgte 
tømmeret. Dette tømmer blev udskibet fra Skibepladsen, og hver gård fik tinglyst en 16 del af 
pladsen. 

I en periode blev roerne fra Bakkebølle sejlet til Stege sukkerfabrik i pramme. Bønderne kørte 
deres roer til Skibepladsen og læssede dem over på prammene. I den forbindelse opførte man et 
lille skur ved stranden, hvor der kunne opbevares såvel greb, som lidt til at reparere hestenes 
hammeltøj.  

Det var hårdt arbejde både for mennesker og heste.  Hvor lang denne periode har været vides ikke. 

Gennem årene har de fleste gårde solgt huse og skovparter ved stranden fra. Det har betydet at 
der i dag er et stort sommerhusområde Bakkebølle Strand.  

I den forbindelse har to af gårdene mistet deres andel i skibepladsen. Det er gård nr. 3 og gård nr. 
5. I 1973 fandt man frem til hvor parten til gård nr. 3 var tinglyst, der var forhandlinger i gang med 
henblik på at gård nr. 3 skulle have sin part tilbage; men endte uden resultat.  

I 2014 blev Skibeplads og et lejemål målt op af landinspektør Malmskov Vordingborg. Ifølge 
tingbogen er der kun tinglyst 14 rettigheder til matrikel 61, Skibepladsen.   

Ejerne af skibepladsen har gennem flere år haft lejet en del af skibepladsen ud til de skiftende ejere 
af Hjalet1, og fra 1928 har der været udarbejdet lejekontrakter. Af generalforsamlings referater kan 
man se, at der i periode har været problemer med lejerne; men disse er blevet løst ved dialog. 

 
1 Ifølge Fremmedord.dk betyder Hjalet: Hønsepinden 
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Gennem Skibepladsen er der offentlig vej, som fører ned til stranden, hvilket betyder at der er 
offentlig adgang. 

I flere år har der været en aftale med Vordingborg kommune, om at de slår pladsen og alle har ret 
til at benytte den til almindeligt ophold. Der må ikke slås telte eller lignende op; men alle må gerne 
nyde pladsen og indtage et måltid; men man skal rydde op efter sig.  

Skibepladsens slæbested har også være en arbejdsplads for de fiskere, som boede i ejendommene 
i Fredskov. Den sidste fisker havde sin kutter liggende inde i Vordingborg havn; men den lå ofte for 
anker ved skibepladsen, hvor ”fisker Carl” havde en lille båd som han roede ind til Skibepladsen i. 
Det gjorde han frem til sidste halvdel af 1980.  Der har ligeledes været Sommerhusejere, som har 
benyttet slæbestedet til at sætte deres lille båd i vandet og udøve deres hobby med lystfiskeri.  

Siden 1904, har der på pladsen været afholdt fugleskydning, af Nyråd-Bakkebølle 
Fugleskydningsselskab. En begivenhed mange af bønderne i Bakkebølle deltog i, og om aftenen var 
der fælles spisning i lejet salon, hvor ægtefælder deltog. I dag er det stadig en årlig begivenhed, 
som samler mange skytter; men kun lille del af de 35 er fra Bakkebølle, og festligheden om aftenen 
er afskaffet for flere år siden. 

Siden 1970 har ejerne af pladsen mødtes en sommeraften med madkurven til en uformel 
sammenkomst med hygge og snak, hvilket styrker byens sammenhold. 

Den årlige generalforsamling for Skibepladsen blev tidligere holdt i forbindelse med mejeriets 
generalforsamling, hvor ejerne i forvejen var samlet. Da mejeriet blev nedlagt, beslutte man at 
holde generalforsamling på en mere festlig måde. Generalforsamlingen holdes nu hvert år, sidste 
fredag i november, hvor ejerne mødes på de respektive gårde. Dette arrangement går på skift, og 
hver betaler for sin kuvert.  
Vi må konstatere, at udviklingen går i retning af, at flere gårde bliver lagt sammen og enkelte af nye 
ejere som køber hovedparcellen ikke ønsker at tage del i fællesskabet.  Det skal dog ikke forhindre 
at den gode tradition forsættes. 

Mindestenen, som er rejst midt i Bakkebølle til minde om frikøbet af byen fra stavnsbåndet, er   
overgivet til kommunen. En mindesten som vi gerne hjælper med at sikre vedligeholdelse af.  

Skibepladsen og Mindestenen er en arv som vi efterkommere bør værne om i respekt for det 
arbejde og mod forfædrene har udvist. 

Aksel Andersen og Marie Andersen, som ejede Fuglegården fra 1937 til 1978, var meget aktiv hvad 
sammenhold i byen angik. Marie Andersen har til en sammenkomst i 1960 skrevet en hyldest til 
byen og skibepladsen se bilag 1. 

Sonja Andersen – 2018 
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Bilag 1 – Digt af Marie Andersen 

 

Fuglegården, gård nr. 1, matr. 7  Bakkebølle, den 25.-11. 1960 
 
Vi bønder som her er samlet i dag 
For at fest lidt i muntert lag. 
Vi mindes vore forfædre der var en gang, 
Måske mere tilfredse; men dog en klagesang. 
De ville så gerne være bønder frie 
Få en ejendom selv, et lille rige 
Ja, hvor de kunde få lov til at gøre omtrent, hvad de ville; 
Men for herremanden måtte de først slæbe årle og silde. 
Hos ham mødte både, mand, kone og søn, 
Og det for en meget ringe og lille løn. 
Og efterhånden som tiden gik 
Trangen til selveje mere de fik. 
 
Ak ja, hvor ville de gerne være frie bønder, 
Høste korn på egen mark i flere tønder. 
Om indkøring af hø på Liliendal kunde de ej blive enige. 
Der blev lidt misstemning blandt de menige. 
Mads Petersen havde ellers sluttet forlig i sagen; 
Men over det gik bymænd og blev lidt gnavene. 
Derfor valgte de en vis Stout Lars Stage 
Til om de muligvis kunde få bedre dage. 
Han tog en rask beslutning, indtil hovedstaden drager, 
Han fik Jens Andersen med, de skulle nok ordne de sager. 
At det var besværligt, ja det må vi tro, 
Om de red elle kørte, ved vi ej; men de havde mod 
På aktion de købte Bakkebølle by  
Om den handel i hundrede af år går der RY 
Om turen hjem er der ikke ret meget der tale; 
Men der står skrevet, at de købte den for 25.500 rigsdaler 
 
Ja vi vil tro, at her i byen ventede de spændt 
På, hvad der i Storbyen var hændt, 
Om der nu også var chance for at blive bønder frie! 
Sådan så de også kunde få lidt at sige. 
Tænk hvis de nu kunde blive hjemme og arbejde helt for sig selv, 
I stedet for at skulle gå på herregården som træl. 
Ja det var noget de ret kunde bruge 
Nu at sidde i egen stue. 
Bedstefar hyggelig røg på sin lange pibe 
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Madmor og pigerne sad og syede på stribe, 
Og gårdens bedstemor, sad ved sin spinderok 
Dengang på gårdene var der en anselig flok. 
Og arbejdsglæden dobbelt stor, 
Mere end nu jeg tror 
I dag burde vor kønne flag veje, og en venlig tanke sende dem 
Vor forfædre, som gav os vor by i eje et hjem. 
Til denne del af byen hører der en dejlig plet 
Som hedder Hjalet, prøv blot stille dig derned at sæt 
En sommeraften, eller dag, eller når som helst du vil 
Gør det lidt ofte, og nyd naturens skønne spil. 
Du behøver ikke, at fare så langt for at finde den dejlige plet 
For stedet hedder Hjalet, ret og slet.  
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Bilag 2 – Tingbogsattest vedr. skibepladsen 
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