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Kasper Stewart Sørensen og hans familie har været bosat på 

Christiansø siden september 2021. Flytningen fra København 

fulgte naturligt med jobbet, for Christiansø er ikke lige et sted, 

man pendler til. Båden til fastlandet sejler om vinteren én 

gang i døgnet og ikke i weekenden, så det kræver både tid og 

planlægning at besøge familie og venner. Til gengæld er den 

hektiske storbypuls byttet ud med gudesmuk natur, nærhed til 

familien og et arbejde, hvor tingene helt enkelt tager den tid, 

de tager. På Christiansø kommer naturen og bevaringen af de 

gamle granitopsætninger i allerførste række.

- Da min kone og jeg landede på Christiansø første gang, var 

vi fuldstændig blæst bagover, indleder Kasper Stewart Søren-

sen: - Det var en vild oplevelse at forsøge at snuse øen ind 

på et døgn, og vi var overvældede af sejlturen, sælerne og 

det sølvblanke vand. På Christiansø får man hele tiden øje på 

noget nyt. Jeg hører nogle gange turister fortælle, hvordan de 

har været rundt og se øen på tre timer. Jeg har været her et år, 

og jeg har ikke set en brøkdel. Dyrelivet er rigt, og her findes 

mange sjældne padder, planter og blomster. Fugle i tusindevis 

kommer til øen, som er ynglested for flere sjældne arter. Vi har 

bl.a. også en af Danmarks største bestande af sæler. 

Forud for besøget havde Kasper Stewart Sørensen ringet til 

samtlige numre, han kunne finde på jobopslaget. Han havde 

også studeret øens plejeplan, så han havde noget at snakke 

ud fra. Da jobtilbuddet endelig kom, var parret ikke i tvivl: I 

København var tiden begyndt at gå stærkt, og de overvejede, 

om det var nu, de ville gå ind i trædemøllen. 

- Vi valgte Christiansø for hey, vores piger er små. Skal vi det, 

så skal det være nu, forklarer Kasper Stewart Sørensen.

Øen med de mange overraskelser

Christiansø har blot 93 faste beboere. Øen er totalfredet, ejet af 

den danske stat og hører under Forsvarsministeriet. Og det er 

ikke det eneste, der er lidt skævt ved jobbet, fortæller Kasper. 

- På Christiansø arbejder man meget alene med tingene, men 

hjælper hinanden på tværs af fagligheder. Derfor er jeg fx ble-

Kasper Stewart Sørensen er jordbrugsteknolog, og så er han Danmarks eneste fæstningsmedarbej-
der. Han arbejder og er bosat på Christiansø, som ligger 20 km nordøst for Bornholm og er fredet 
i klasse A. Både hvad angår fæstningen, naturen og dyrelivet. Den perfekte arbejdsplads, når man 
som Kasper er højinteresseret i fortidsminder og i øvrigt er far til to små piger.

Mød Danmarks eneste 
fæstningsmedarbejder
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vet uddannet røgdykker og er en del af øens brandkorps. Jeg 

har en høj grad af frihed i forhold til at bygge min stilling op, 

men alle beslutninger skal selvfølgelig tages ud fra de rigtige 

forudsætninger. Jeg følger et årshjul og en plejeplan, men det 

er ikke sjældent, at opgaver må udskydes, for så vipper man lige 

en sten til side, og så sidder der en løvfrø eller en stormmåge 

på sin rede. Øen rummer meget forskellig natur, som kræver 

forskellige hensyn på forskellige årstider. Overdrev og små 

vandhuller med pionertræer og syrener skal måske slåes ned, 

men må, pga. ynglende fugle, udskydes til et senere tidspunkt.

Kasper Stewart Sørensen bruger i hverdagen rigtig meget tid på 

at læse i plejeplanen og undersøge love og regler. Han bruger 

også meget tid på kommunikation. Både med interessegrupper 

og med myndigheder. Nogle gange skal stenene i fæstningen 

fx stables op igen. Så arbejder han med metoder til at sætte 

stenene på plads, og er i kontakt med Hammershus, som har 

stor erfaring med metodeudvikling på dette område. Eller med 

Slots- og Kulturstyrelsen. Rigtig mange har interesse i Christi-

ansø. Der er til gengæld ingen på øen, der er særligt fokuserede 

på tiden. Man ved godt, at tingene tager tid, når alt er fredet. 

- Jeg bruger mange kompetencer fra min uddannelse som jord-

brugsteknolog. Underviserne på Zealand har været gode til at 

placere os foran tavlen og foran folk. Det har styrket mig i at 

arbejde selvstændigt. Uddannelsen har samtidig givet mig den 

nødvendige viden om naturen og forudsætninger for fx at vur-

dere, om et bøgetræ på hæld skal sprænges, fordi det vil gavne 

biodiversiteten. Min holdning er, at jo flere udfordringer, jeg 

har håndteret, jo bedre. Der åbner sig hele tiden nye mulighe-

der for at udbygge jobbet, forklarer Kasper Stewart Sørensen. 

Udbygger netværket

Fæstningen og husene på øen stammer fra perioden mellem 

år 1670 og år 1856. Kasper og hans familie bor i øens barakker, 

som er opført efter samme skabelon som Nyboder. Ud over 

husene, som alle er ejet af forsvaret, er der på øen en lille køb-

mand, en skole, Ruths krydderisild og en teltplads. Når Kasper 

åbner hoveddøren, har han to minutters gang til arbejde. Tre 

minutter, hvis han stopper op for at nyde udsigten. De korte 

afstande betyder, at han - ligesom alle andre på øen - hver dag 

går hjem kl. 12.00 for at spise frokost med familien. Hans hustru 

er pt. på barsel, men skal om kort tid tilbage til sit arbejde i 

Københavns Kommune. Online, vel at mærke.

Kaspers interesse for fortidsminder startede, da han - under ud-

dannelse til skov- og naturtekniker - var elev i Naturstyrelsen. 

Da han efterfølgende læste til jordbrugsteknolog, udviklede 

han i sit afsluttende projekt et program til opmåling af fortids-

minder i skoven på en nem måde. Han havde efterfølgende 

job som formand på Frederiksborg Slot, før parret sidste år 

flyttede til Christiansø.

- Afslutningsprojektet blev min adgangsbillet til denne verden. 

Her på øen har jeg udvidet mit netværk og er bl.a. kommet med 

i et nordisk ruinseminar, hvor de mødes i forskellige lande og 

får indblik i landenes fortidsminder. Faktisk er min stillingsbe-

tegnelse ved at blive ændret til fortids- og fæstningsplejer. Det 

fortæller mere præcist, hvad det er, jeg går og laver. Jobbet er 

totalt win win og et drømmejob for en med mine interesser. 

Så længe det også er sjovt for børnene, bliver vi boende på 

Christiansø, afrunder Kasper Stewart Sørensen.


