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Kapitel 1   

Borgene 
 

Kapitel 1a 

Borgen i Alicante - Castillo de Santa Bárbara 
På toppen af det 166 meter høje Monte Benacantil ligger Castillo 

de Santa Bárbara, som er en af de største Middelalderfæstninger i 

Spanien. Borgen dækker hele toppen og det meste af bjergsiden. 

 Borgen blev bygget af muslimerne i slutningen af det 9ende 

århundrede, da den havde en vigtig strategisk beliggenhed i for-

hold til Nordafrika, men den højeste del af den er fra det 11te til 

det 13ende århundrede. Den er omgivet at fæstningsmure og – 

tårne (Baluarte de la Mina).  

 Indgangen fra det 16ende århundrede fører ind til fæstnings-

slottet. Her har man på højre side adelssalen og det tidligere hos-

pital og til venstre derfor middelalderfæstningens våbengård, 

troppernes residens, fangehullet og slotsguvernørens bolig, der-

næst ”Macho” de Castillo og øverst oppe ruinerne af det gamle 

fæstningsslot. Ud fra fæstningsslottet byggede man endnu en 

fæstningsmur med tårne om et åbent område, som strakte sig over 

bjergets top. 

 Den 4. december 1248 (dia de Santa Bárbara) (Sankt Barbaras 

dag) tog kong Alfonso X borgen i besiddelse og foranledigede, at 

byen overgik til de kristne. For at fejre begivenheden blev borgen 

omdøbt til el Castillo de Santa Bárbara. 

 I slutningen af det 13ende århundrede drog kong Jaime II de 

Aragón ud for at erobre kongedømmet Murcia. Han begyndte    



 

 

med Alicante, der havde stor strategisk betydning. I april 1296 

nåede hans tropper byen, hvor de angreb borgen og erobrede den 

og byen. 

 

 

Alcázar, en del af det gamle fæstningsslot 

 I midten af det 14ende århundrede forårsagede krigen mellem 

”los dos Pedros” stor skade på borgens mure. Derfor foretog man 

omfattende reparationsarbejder, hvor man respekterede Maurer-

nes struktur og design.  



 

 

 I begyndelsen af det 16ende århundrede beordrede Carlos I, at 

borgen skulle laves om til et fæstningsslot. Men det blev først til 

noget, da Felipe II gav ordre til at forstærke el Castillo de Santa 

Bárbara. 

 Senere i de 16ende århundrede tilføjede man på det åbne om-

råde indenfor murene palads, kirke, vandreservoir, lagerrum, 

køkken, spise hal, stalde, hospital, møller og ovn. etc.   

 

 
Tegning af fæstningsslottet med fæstningsmur og tårne 

  



 

 

 Det ser man i dag som antiguas cocinas (de gamle køkkener, 

udstillingsbygning), el Patio de Armas (paradepladsen) og el Cu-

erpo de Guardia (vagtkorpsets kvarter), (udstillingsbygning), 

 Aljibe (brønd). Det er de indre bastioner (hvor der er toiletter 

og cafeteria) og uden om det el Baluarte de la Reina (Dronnin-

gens Bastioner) og på den anden side af paradepladsen er el Salón 

de Felipe II, (Felipe II salen). For enden af paradepladsen ligger 

ruinerne af Santa Barbaras valfartskapel. På et højere niveau har 

vi ”Baluarte de el Almirante” (admiralens bastioner). 

 

 

El Patio de Armas (paradepladsen) 

 Over el Salón de Felipe II finder man Almacén de pólvera 

(krudtmagasinet, 18ende århundrede) og Ruinas de la Tahona de 

Castillo (borgens brødbageri). 



 

 

 Guerra de Sucesión (arvefølgekrigen) medførte en af de mest 

uforglemmelige episoder i slottets historie. Ærkehertug Carlos’ 

flåde bombarderede byen i 8 dage, hvorefter han indtog borgen 

sammen med hollænderne og englænderne.  

 Bourbonerne ledet af kong Felipe V de España accepterede 

ikke nederlaget og prøvede at generobre fortet ved at grave en 

tunnel i bjergets sydside under tårnene og murerne og fylde den 

med krudt. Resultatet af eksplosionen ødelagde en del af slottet 

og forårsagede et jordskred. Dette bevirkede, at borgen blev om-

dannet til et moderne fort, og jordskredet ser man i dag på sydsi-

den.  

 Alt blev omgående repareret, og i 1713 byggede man Santa 

Bárbaras valfartskapel, men ved et uheld i 1812 forårsagede sol-

daterne i barakkerne en eksplosion, der ødelagde det.  

 I 1873 gjorde nogle fregatter oprør mod centralmagterne og 

bombede stedet. 

 I 1893 gav regeringen ordre til at demontere artilleriet, fordi de 

mente, at borgen ikke længere var vigtigt for det nationale for-

svar, og i 1929 gav staten den til byens kommunale myndigheder. 

I dag er den en turist attraktion. 

 Man kommer op til borgen ved at gå gennem den gamle bydel 

Casco Antiguo og parken - Parque de la Ereta, eller tage elevato-

ren på Avenida de Jovellanos, det er bag Postiguet stranden. Man  

kan også køre i bil ad la Avenida de Alfonso el Sabio, der fører 

op ad bjerget bag om fæstningen. 



 

 

 

Udsigt over borgen 

Adresse: 

GPS: 38°20’56”N 0°28’ 41”V 

Castillo de Santa Bárbara 

Foran Playa Postiguet 

03001 Alicante- -Alacant  

pmc@alicante-ayto.es 

http://www.alicanteturismo.com 

Tlf.:+34 965162128 

Åbent: 01. apr. til 30. sep. fra mandag til søndag fra kl. 10,00 til 

kl. 22,00. 01 okt. til 31 mar. fra mandag til søndag fra 10,00 til 

20,00 

Indgang: Entré 

Fotografering: Tilladt. 

Faciliteter: Cafeteria og isbod. Pæne toiletter flere steder. 

 
 

http://www.alicanteturismo.com/


 

 

 
Kapitel 1b 
 
Borgen i Lorca - Føl historiens vingesus på Fortaleza 
del Sol  
 

Fortaleza del Sol (Solfæstningen) ligger på bjerget over byen. Vi 

bliver guidet ind i tidsmaskinen. Det er en stor, rummelig ”eleva-

tor” med et ”vindue” i gulvet. Tidsmaskinen larmer, ryster, vibre-

rer og stiger opad med rasende fart. Man følger opstigningen ved 

at kigge på ”vinduet”. Vi ser, hvordan vi stiger og stiger, og hvor-

dan skyerne bevæger sig under os.  

 Endelig befinder vi os ude i himmelrummet og betragter jorden 

fra vores høje stade. Vi får nu at vide, at vi er i det 21. århundre-

de. Derefter går turen i rasende fart ned mod jorden igen. Vores 

tidsmaskine rumler, skramler, gynger og duver, og vi lander med 

et brag på jordkloden i det 13ende århundrede. 

 Vi kommer ud i en helt ny verden indenfor borgens murer. 

Mennesker i datidens dragter modtager os. Vi går op mod Torre 

Espolón, hvor en af borgens indbygger inviterer os ind i tårnet. 

 Her møder vi en kriger i rustning, der står vagt ved en af glug-

gerne. Vi går videre op i tårnet og ender på taget, hvor der står en 

anden kriger i rustning og skuer ud over landskabet, og hvor land-

skabets historiske betydning - med bjerge næsten hele vejen rundt 

- forklarer sig selv.  

 I stueetagen står en model af borgen, og når vi trykker på 

knapperne, lyser små pærer og fortæller borgens historie. I kæl-

deretagen ligger fangehullet. 

 En langhåret og skægget håndværker står udenfor borgen og 

viser sine færdigheder. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 Torre Espolón og borgmuren 

 Når vi går rundt langs murerne, hører vi kanontorden og kamp. 

Stien fører ud til en stor åben plads med et skakbræt og store 

skakbrikker (de er ca. en meter høje). Det er kong Alfonso X’s 

skakspil.  

 For enden af pladsen er bygget en lille ”borg”, hvor børnene 

leger. Ved siden af står jægerne med deres jagtfugle. De og fugle-

ne demonstrerer deres kunnen, og når de er færdige, sætter hver 

fugl sig på sin pind. 



 

 

 Midt i borgen tårner det elegante tårn Torre Alfonsina sig op, 

det er bygget af kong Alfonso X i det 13ende århundrede. 

 Borgen har været en forsvarsfæstning, en observationspost og 

et identitetssymbol for Lorcas befolkning igennem tiderne. Bor-

gen var besat og generobret af forskellige civilisationer fra 40.000 

år før Kristi og til det 19ende århundrede. 

 

Udsigt over borgen med Torre Alfonsina 

 Igennem mange år markerede den fronterne mellem de Krist-

nes og Muslimernes kongedømmer, mellem to civilisationer, som 

delte et område, og som fortolkede planlægning, religion, sam-

fund, krigsførelse osv. forskelligt. 

 Efter århundredes udvikling er borgen et imponerende monu-

ment med sine vægge, underjordiske fangehul, borgtårne, parade-

plads, barakker og køkken.  



 

 

 I det 19ende århundrede byggede man en ovn og et bageri, der 

forsynede borgens beboere med brød. Aljibe Pequeño er en lille 

cisterne, som stod for vandforsyningen i borgen gennem tiderne.  

 Skjult i hvælvinger er indbygget cafeteriet ”El Real del Sol”, 

så man kan spise på selve borgen. Ved siden af cafeteriet er pæne 

rene toiletter.  

 Borgen er i dag en turistattraktion, hvor man både ser og hører 

historiens vingesus.  

 

Hvordan kommer man dertil?  
GPS: 37°40’39”N 1°42’21”V 

Lorca ligger ved motorvejen sydvest for Murcia. Man kan køre 

selv eller tage en guided tur med Coach Trips tlf. 966 785 910. 

Borgen finder man på bjerget bag byen. 

 

 

Kapitel 1c 

Det daglige liv på borgene i Middelalderen 
I 711 eurobrede den muslimske hær tre fjerdele af Spanien og 

fordrev goterne.  

 Araberne dominerede de erobrede territorier, byggede borge 

og fæstningsværker og fik kontrol over forbindelsesvejene til 

lands, til vands og på floderne. De blev det nye økonomiske 

magtcenter. 
 
Krigstid – forsvarerne og angribere 
Arabernes borge og fæstningsværker var omgivet af høje mure, 

hvor man med jævne mellemrum opførte tårne, der var runde eller 

kvadratiske og bygget af store kvadersten. De var vagttårne, 

kommunikationstårne eller forsvarstårne omkring borgen. Herfra 



 

 

overvågede og bevogtede man territoriet. For at vanskeliggøre 

adgangen byggede man endnu en stenmur uden om tårnene og fik 

derved et åbent område, som man i fredstid brugte som indre gård 

for tropperne eller i tilfælde af konflikt som tilflugtssted for bøn-

derne og deres husdyr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Model af angrebstårn fra 1148 

 



 

 

Datidens våben  
Som våben betjente både forsvarerne og angribere sig af arm-

brøst, buer og pile, lanser, kårde, dolke og krumknive og beskyt-

tede sig med hjelme og brynjer.   

 Angriberne anvendte også angrebstårne og katapulter. De 

brugte angrebstårne til at storme borgene med. Tårnene var på 

hjul, og de transporterede dem hen til muren ved at benytte trisser 

og tove, som de fastgjorde til pæle i jorden. Angrebstårnene var 

næsten 46 meter høje og 36 meter brede og kunne rumme 300 

mand. De byggede dem i træ og dækkede dem med dyrehud oftest 

af tyre for at de ikke skulle brænde, hvis borgens beboere skød 

brændende pile mod dem. 

 Katapulter var stationære gigantiske slynger, hvorfra man kun-

ne affyre store sten mod borgens mure for at nedbryde dem. (se i 

Costa Blanca III under de puniske krige) 

 I midten af det 14ende århundrede brugte man i udstrakt grad 

svære kanoner og muskedonnere i krigshandlinger til lands og til 

vands. Skydevåbnet var en regulær revolution i middelalderens 

krigsstrategier. Det blev et kraftigere og mere destruktivt våben, 

efterhånden som man udviklede det. De søfarende arabere var de 

første, som benyttede skydevåben. 

 
Buerne 
Buerne konstruerede de af de midterste grene fra citrontræet eller 

takstræet på grund af dets fleksibilitet, styrke og holdbarhed.  

 For at forstærke buestrengens fastgørelsespunkt til buen og 

give den stor spænding, limede de to hornspidser fra kronhjortens 

gevir på. Nogle modeller havde et håndtag af læder i centrum. 

 De kristne infanteritropper brugte meget store buer, mens bue-

skytter til hest brugte små buer for at kunne bevæge sig baglæns 

og affyre mod fjenden. 

 




