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Engang var der mere end tusind borge i Danmark. I dag er der ikke meget tilbage af dem. 
Hammers hus og Kalø er imponerende ruiner. Gåsetårnet i Vordingborg og Kärnan i  
Helsingborg er rester af fordums storhed, men det kan f.eks. være svært at se storheden i 
ruinerne i Christiansborg Slots kældre eller i de mange græsklædte og mere eller mindre 
anonyme voldsteder, der findes i næsten hvert andet dansk landsogn. 

I DANSKE MIDDELALDERBORGE kommer man borgene på nært hold både i krig og i 
fred. Bogen præsenterer de mange forskellige slags borge i udlandet og herhjemme. Den 
fortæller om, hvornår man begyndte at bygge borge i Danmark, hvem der gjorde det, og 
hvorfor det skete. Det er også historien om livet på borgen og den vigtige rolle, borgene 
spillede i Danmarks bevægede historie i middelalderen.
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Spøttrup i Salling blev opført 
af Viborgbispen Jørgen Friis i de 
første årtier af 1500-årene og var 
meget moderne for sin tid. En  
række toiletskakter førte ned i  
voldgraven fra loftsetagen, hvor  
der var plads til mandskabet.  
Her f.eks. udvendigt på østfløjen. 
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Dannevirke slynger sig gennem landskabet fra Sliens bund og langt vestpå til marskområder ved floderne Ejderen og Trenen.
Det har dele af voldsystemet gjort siden 600-årene. Her ses et stykke af hovedvolden øst for Valdemarsmuren. 

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES



Indhold

 7 Forord 

 11 I  Middelalderborgen – Den befæstede bolig

 27 II  Begyndelsen i Danmark – De ældste borge

 61 III  Valdemarstidens borge

 81 IV  Mellemspil – og flere borge – Den politiske baggrund

 101 V  Borgens århundrede i Danmark

 169 VI  Borgen i den sene middelalder

 215 VII  Borgen i brug

 265 Kongerækken i borgens tid og slægtstavler

270  Ordliste

276  Borgkatalog
 
285  Sted- og personregister 
 
288  Kilder
 
289  Litteratur

 296 English Summary

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES



Danske middelalderborge6



 7

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

INDHOLD  STED- OG PERSONREGISTER

Middelalderen er blevet moderne, og interessen for middelalderens borge 
er gennem de seneste år vokset, både hos fagfolk og blandt historisk inter-
esserede. Det er dejligt, for det fortjener borgene i høj grad. De er vigtige 
kilder til vor viden om fortiden og forståelsen af de vilkår, dens mennesker 
levede og virkede under.
 Som ung forsker blev jeg i 1960’erne indviet i studiet af de danske mid-
delalderborge af to af fagets mest fremtrædende pionerer, Vilhelm la Cour 
og Hans Stiesdal. Den kærlighed til borgene, som de plantede hos mig, har 
lige siden været den vigtigste ledetråd i mit eget arbejde, og i 1986 samlede 
jeg min daværende viden om borgene i bogen Borge i Danmark. Den blev 
hurtigt udsolgt, og ti år senere, i 1996, udsendtes den i en udvidet udgave, 
som også i lang tid har været utilgængelig.
 En 3. udgave kom derfor på tale, men ved forberedelsen af denne stod 
det mig klart, at tiden var løbet fra den. I de forløbne femten år er der sket 
så meget inden for borgforskningen, både i Danmark og i det store udland, 
at emnet måtte kalde på en anden og bredere fremstilling end før. Der er 
foretaget udgravninger på mange af borgene og tænkt nye tanker, der er 
publiceret i bøger og tidsskrifter. Der er udkommet større oversigtsværker 
blandt andet om Øhavets borge, Skånes borge og anlæggene i Slesvig-Hol-
sten, og jeg har selv været involveret i udsendelsen af en ambitiøs vejviser 
i fire bind til voldstederne i det nuværende Danmark. Vor viden om bor-
gene er øget, dateringer er blevet ændret eller omstødt, og enkelte hidtil 
ukendte anlæg er draget ud af glemselen.
 Derfor måtte det være på tide at præsentere de danske middelalder-
borge i en ny dragt. Det sker med denne bog, der samler den gamle og den 
nye viden om borgene i nye synteser, der ikke nøjes med at anskue dem 
som arkæologiske monumenter, men også forklarer deres betydningsfulde 
rolle i den kæde af historiske begivenheder, der tegner Danmarks historie 

Forord

veSborg på Samsøs sydvestspids var 
en kort tid i 1300-årene en stærk fæstning, 
bygget på flere banker. En stor del af an-
lægget er nu skredet i havet. Fra stranden 
nedenfor er der kun lidt at se.
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i middelalderen. For at lette oversigten er der tilføjet en kongerække med 
stamtavler om kongehuset i middelalderen.
 Alt i alt har der været hen ved et tusinde borge i Danmarks middelal-
der. Bogen kan selvsagt ikke nævne dem alle. Men der er et repræsentativt 
udvalg, og i et bilag er der en lang fortegnelse over de bedst bevarede og/
eller bedst kendte af dem. Særligt interesserede vil have fornøjelse af en ret 
omfattende litteraturliste, og alle – både læg og lærd – vil kunne glæde sig 
over de mange planer, billeder fra middelalderlige håndskrifter og fund-
genstande fra borgene.
 Det er dog frem for alt fotografen Janne Klerks lysende og levende 
billeder af de borge, der stadig findes, af ruinerne og af de gådefulde græs-
klædte voldsteder, der gør denne bog om de danske middelalderborge til 
noget helt særligt. Billederne er blevet til på herlige bilture i Danmark  
og Skåne, hvor bogens forfatter har været en taknemmelig medrejsende. 
Janne Klerks medvirken er blevet sikret ved en storsindet bevilling fra A.P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, 
som herved bringes en hjertelig tak. Denne tak gælder også Ny Carlsberg-
fondet, som har støttet udgivelsen af bogen med en smuk bevilling.
 Desuden vil jeg takke Claes Hvidbak, der tog initiativet til bogen, og 
– ikke mindst – alle mine venner og kolleger, som gennem så mange år 
med tålmod har affundet sig med min stadige optagethed af borgene og alt 
deres væsen.

Alrø i marts 2011
Rikke Agnete Olsen

Et hjørne af den ene af bankerne  
på brattingSborg ved Hald.  
Man aner også voldgraven.
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Hvad er en borg?
Menneskene har til alle tider forstået at sikre sig selv og deres besiddelser 
mod angreb og overfald. Man har udnyttet naturforholdene og f.eks. gemt 
sig og sine værdier i huler eller på utilgængelige holme og øer i sø, sump og 
mose, men man har også udbedret naturforholdene med volde og grave og 
andre spærringer.
  Fælles tilflugtsværn på utilgængelige steder, bybefæstninger, græn-
sevolde eller -mure og kasteller og forter med garnisoner i særligt udsatte 
egne kendes i mange kulturer og fra mange forskellige tider. De afspejler 
de samfund, de bliver til i, og illustrerer de behov, stat eller individ har for 
beskyttelse, sikring og prestige, ligesom de er udtryk for den økonomi, der 
står bag. 
 Det gælder også middelalderborgen, der hører sammen med sin tids 
samfundsformer og krigsvæsen. Den er forskellig fra andre former for be-
fæstning, fordi den på en gang er bolig og fæstning. Konger, fyrster, bisper 
og verdslige stormænd byggede og ejede borgene, de rigeste og mægtigste 
kunne besidde flere, der så blev bestyret af lensmænd eller fogeder. Nogle 
steder var der plads til en større besætning, næsten som en garnison, men 
de store borge blev aldrig kun kaserner, fordi de også var ejerens eller hans 
bestyrers og dennes families hjem. Ligesom de mindre, ofte private borge 
var de store anlæg hovedsæde i en landbrugsbedrift eller beskyttede anden 
indtægtsgivende virksomhed, f.eks. jernfremstillling eller toldindtægter. 
Mange var centrum for administrationen af et større eller mindre område.
 Ved grænser, havneindløb, gode udsigtssteder og på andre strategiske 
punkter fandtes fæstningstårne eller kasteller, der måske kun var militært 
bemandede, men de kunne ikke fungere selvstændigt og uden sikker leve-

Middelalderborgen
Den befæstede bolig

øSterlarS er den af de bornholmske 
rundkirker fra ca. 1200, der har flest  
forsvarsindretninger. Her ved en indre 
trappe på loftet kommer lyset ind gennem 
et skoldehul.
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rance af forsyninger. De var fremskudte værker i forhold til en nærliggende 
by eller rigtig borg og dele af et overordnet fortifikatorisk system.
 I det daglige var borgene i vid udstrækning selvforsynende enheder, 
hvor livet som på andre landbrug var afhængigt af årets gang og afgrø-
derne. Borge, der kom til at ligge i eller ved en by, måtte naturligvis have 
forsyninger andetsteds fra. De store rigsborge, der skulle sikre mod fjender 
udefra og opretholde lov og orden i landet, havde selvfølgelig en anden 
samfundsmæssig betydning end de små lokale anlæg, som kun beskyttede 
deres ejer og hans gods. Forskellen mellem de store borge, der kunne op-
holde en fjende i måneder, og de små værn, som en snes krigsvante karle 
kunne løbe over ende på et par dage, viste sig dog især, når der var rigtig 
krig. 
 Uanset størrelse og forskel i fæstningsværkernes styrke var borgene 
rammen om overklassens liv i mange lande, og idealerne for livsstil og 
hverdag var ret ens, hvad enten det foregik i bindingsværk bag palisader, 
i stenhuse omgivet af mure med tårne og tinder eller i en storgård uden 
fæstningsværker. Hverken rigernes mægtigste eller almindelige herre-
mænd befæstede nogensinde alle deres besiddelser, men i alle overklassens 
og magtens bygninger var der også et element af prestige. 

Borge hjemme og ude
Der var mange borge i Danmark i middelalderen, men de bestod ikke alle 
gennem hele perioden og de levede langtfra alle op til eftertidens forestil-
ling om en borg. Mange ved man intet om, og flere er forsvundet eller 
vanskelige at finde i terrænet. Nogle få er ombygget til ukendelighed, mens 
andre ligger hen som græsklædte voldsteder eller ruiner, f.eks. Hammers-
hus på Bornholm. Det er Nordens største borgruin, der kan måle sig med 
de mest storslåede anlæg i udlandet, hvor der er langt flere borge bevaret, 
også i forhold til landenes størrelse. Det skyldes blandt andet, at de ikke 
som i vort stenfattige land blev brugt til stenbrud af bønder og borgere el-
ler kronen selv, efter at de var gået af brug. 
 Betegnelsen voldsted blev brugt allerede i middelalderen om steder, 
hvor der havde ligget en borg, f.eks. om Hastrup i Vejle amt i 1419. Somme 
tider skrev man kun ”vold”, som da Bjørnkær nær Odder i 1427 blev over-
draget til bispen i Aarhus. I det nuværende Danmark kender man omkring 
1000 voldsteder, det vil sige ca. et i hvert andet sogn. I Skånelandene er der 
et par hundrede voldsteder og i Slesvig findes omkring 50 anlæg syd for 
den nuværende grænse. Borgene lå ikke jævnt fordelt over landet. I nogle 
sogne er der flere voldsteder, men det betyder ikke nødvendigvis, at der 
var flere borge. Det kan være den samme borg, som af grunde, vi nu ikke 
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kender, er blevet flyttet. I andre sogne har der tilsyneladende ingen borge 
været, og det kan være svært i hvert enkelt tilfælde at forklare forholdene, 
også selv hvor man ved, hvem der ejede jord og gård. 
 I udlandet er borgenes historie er ofte vel belyst. Man ved, hvem der 
lod dem opføre, og hvornår det skete, nogle er stadig beboede, enkelte 
endda af den oprindelige bygherres efterkommere. Sådan forholder det sig 
ikke i Danmark. Her er mange anlæg helt anonyme, og den viden, vi har 
om andre, er stykket sammen af spredte og usikre oplysninger i de få beva-
rede skriftlige kilder. Kun fordi man gennem årene har taget arkæologien 
og moderne naturvidenskabelige dateringsmetoder til hjælp, er det muligt 
at give en nogenlunde sammenhængende oversigt over borgens historie i 
det middelalderlige Danmark.
 Det er andre landes fæstningsværker, der har skabt forestillingen 
om vor egen middelalders ”ridderborge” med knejsende tårne og tin-
der, ringmure med skyttegange og skydeskår, med vindebroer, løngange, 
dybe fangekældre osv. Nogle af forbillederne er anlæg, der blev restaure-
ret i 1800-tallet, da drømmen om ”riddertiden” blomstrede næsten lige så 
stærkt som i dag, og de har ofte mere med restaurators ideer at gøre end 
med middelalderens virkelighed. Langtfra alle borge var fra første færd 

karlStein  sydvest for Prag blev anlagt i 1348 
som rammen om kejser Karl IV’s hof. Borgen er 
bygget på flere niveauer af bjergtoppen og har 
plads til både hof og kejserfamilie, repræsentati-
onslokaler og kapeller. Den stod sin prøve under 
hussitterkrigene i det tidlige 1400-tal og er siden 
ombygget flere gange. Arkivfoto.
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udstyret med hele spektret af fortifikatoriske detaljer, heller ikke uden for 
Danmark. Nogle blev det aldrig, selv om de borge, der bestod gennem år-
hundreder undergik mange forandringer. 
 Borgens historie er forskellig fra land til land, fordi den alle vegne 
hænger nøje sammen med den historiske udvikling og er bestemt af sær-
lige politiske tilstande. I Danmark begynder den ret sent. Hos os ebbede 
vikingetiden først ud i løbet af 1000-tallet, og den gamle nordiske verden 
fik ikke meget præg af Europa førend i det følgende århundrede. Slet ikke 
med hensyn til fæstningsværker.

Borgens fødsel
Middelalderborgens oprindelse skal søges i Karl den Stores vældige fransk-
tyske rige. Her blev det i løbet af 8-900-årene almindeligt, at stormændene 
befæstede deres gårde med forsvarsværker af jord og træ. Det var anlæg af 
en ganske bestemt type, der nu kaldes ”motte og bailey”. På en kunstig eller 
naturlig banke, motten, omgivet af et eller flere hold volde og grave blev 
opført et trætårn, ofte omgivet af en palisade. Tårnet fyldte tit næsten hele 
bankens top; i sin ældste skikkelse var det udelukkende beregnet til forsvar 
og fungerede kun i krig, Det var anlæggets stærkeste punkt og forsvarernes 
sidste tilflugt, så adgangsforholdene var gjort så vanskelige som muligt. På 
en særlig, lavere holm eller banke med egen vold eller palisade og grav i 
nær tilknytning til motten lå bolig, stalde, lade, og hvad der ellers hører til 
et større landbrug. Det var baileyen, og der kunne være flere baileyer knyt-
tet til en motte. 
 Der er udgravet mange sådanne anlæg på det europæiske fastland og 
i England, så konstruktionen er velkendt, og desuden findes der billeder af 
dem helt tilbage fra den tid, da de var i brug. På Bayeuxtapetet, det berømte 

HuSterknupp øst for Achen var greverne af 
Hochstadens stamborg eller hjem, og stedet var 
befæstet fra før år 900 til engang i 1300-årene.  
Fra 1100-årene var borgen et såkaldt motte-bailey-
anlæg, der bestod af en banke med tårn og en 
anden med landbrugsbygninger og daglig bolig. 
Rekonstruktionstegning efter A. Herrnbrodt:  
Der Husterknupp, Vol 6. Bonner Jahrbücher 1958.




