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FORORD

En række af Danmarks nationale klenodier udgøres af historiske bygningsanlæg,
der i dag henligger som ruiner. Det drejer sig bl.a. om resterne af konge- og
bispeborge fra middelalderen, middelalderlige klostre, som blev nedlagt ved
reformationen, samt ruiner af mange mindre herreborge. Hammershus, Kalø,
Kalundborg slot og Asserbo kan nævnes blandt de mest markante monumenter.
De fleste af disse ruiner blev udgravet og restaureret i årtierne omkring
århundredskiftet og hører i dag til de mest besøgte fortidsminder i landet.
De historiske ruiner er som jordfaste fortidsminder fredet efter Naturfredningsloven. Skov- og Naturstyrelsen har ansvaret for deres løbende vedligeholdelse og
restaurering.
Ved en gennemgang af ruinerne i 1983-84 måtte vi konstatere, at
vedligeholdelsestilstanden på flere af de store ruiner var så kritisk, at det måtte
forudses, at en del af disse markante fortidsminder ville forfalde uigenkaldeligt.
På denne baggrund fandt den daværende miljøminister, Christian
Christensen, i 1986 tiden inde til at iværksætte en vedligeholdelseskampagne,
Ruinkampagnen. Denne skal over 10 år sikre ruinerne, så de dels kan bevares
for eftertiden, dels kan formidles for nutiden.
Ruinkampagnen er nu midtvejs, og det har vist sig muligt tilnærmelsesvis at
nå de fastsatte mål. Der er således afsluttet større restaureringsarbejder på
Antvorskov, Kalundborg og Gurre ruiner, og arbejderne er godt i gang på Kalø,
Trøjborg, Asserbo og Vitskøl klosterruin.
Når Ruinkampagncn om 5 år er afsluttet, vil det tiltagende forfald være
stoppet, og ruinerne vil i lang tid fremover kunne bevares ved en almindelig
vedligeholdelsesindsats.
Karen Westerbye-Juhl
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INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Det er hensigten med dette skrift at formidle nogle af de resultater, der er opnået
ved ruinrestaureringen gennem de seneste år. Skriftet falder i to dele. Første del
handler om, hvorfor det er vigtigt at bevare ruinerne, og hvilke metoder der
anvendes i bevaringsarbejdet. Anden del er artikler, der fortæller om arbejdet
med nogle af ruinerne og andre historiske fortidsminder.
Omkring 30.000 fortidsminder er fredet. Heraf er ca. 1.500 fra historisk tid.
Ud fra fredningsbeskrivelserne er der registreret omkring 250 fortidsminder med
synlige ruiner eller andre vedligeholdelseskrævende konstruktioner. Af ruinerne
tænkes 61 helt eller delvist tildækket. Dette er allerede sket for 23, og når
Ruinkampagnen er afsluttet, vil der være omkring 75 fortidsminder med synlige
ruiner.
Der er mange forskellige interesser knyttet til ruinerne. De kan opfattes som et
historisk dokument, et historisk sted, et symbol på forgængelighed, en
turistattraktion og en naturlokalitet. Det er vores opgave at bevare ruinerne med
mest muligt af deres værdi som historisk kilde, og samtidig tilgodese flest mulige
af de andre interesser.
Hvert monument skal behandles ud fra sine egne forudsætninger, men de
tekniske erfaringer, der opnås ved det ene, kan udmærket overføres på det andet.
Restaureringsarbejdet er en løbende proces. Teknikken udvikles og forbedres,
idet vi søger at opnå det optimale i opfyldelsen af kravet om bevaring for
fremtiden og formidling for nutiden. Ud over fredning har vi forskellige
bevaringsforanstaltninger til rådighed. De spænder lige fra tildækning over pleje
til restaurering.
Når man i dag sammenligner de bevarede ruiner med billeder fra deres
udgravning omkring århundredskiftet, er det klart, at meget af deres oprindelige
dokumentationsværdi er gået tabt. Ud fra et bevaringssynspunkt havde det
været bedre, hvis de enten ikke var blevet udgravet, eller at de umiddelbart efter
udgravningen var blevet dækket til igen.
Tildækning skal sikre de værdier, der stadig er bevaret, og begrænse
vedligeholdelsesudgifterne. Det drejer sig især om mindre anlæg, der har været
mangelfuldt vedligeholdt, og dele af større anlæg, der ikke i sig selv virker
oplysende på de besøgende. I forbindelse med tildækningen vil der normalt ske
en markering af de tildækkede murrester.
Plejen skal sikre, at fortidsmindet er tilgængeligt, at vegetationen på
fortidsmindet ikke virker skadelig, og at det fremtræder tydeligt og tiltalende i
landskabet.
Restaurering omfatter forskellige indgreb i fortidsmindet med det formål at
udsætte eller stoppe forfaldet. Dette må ideelt ske uden, at der tilføjes eller
fjernes noget. De eneste tilføjelser, der kan være acceptable, er konstruktive
tilføjelser, der er nødvendige for at sikre det oprindelige materiale. Alle tilføjede
materialer skal kunne fjernes igen, uden at skade det oprindelige. Når tilføjelser
er nødvendige, skal de udføres på en sådan måde, at de ikke forstyrrer
helhedsindtrykket af monumentet samtidig med, at der ved en nøjere iagttagelse
ikke er tvivl om, hvad der er nyt, og hvad der er gammelt.
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Med Ruinkampagnen søger vi at standse det tiltagende forfald på ruinerne.
Studiet af de ældre restaureringer har vist, at man ikke kan tænke i absolutte og
endegyldige løsninger. Sådanne findes ikke, når man taler om bevaring. Vores
mål er ikke, at ruinerne skal holde i 50 eller 100 år endnu, men at de skal
bevares, så længe det er muligt ind i en ukendt fremtid. Deres problemer kan
ikke løses en gang for alle. Forfaldet kan ikke fuldstændigt standses, men vi kan
begrænse og udskyde det.
Hvis ruinerne skal bevares både som monumenter og historisk dokumentation, kan det kun ske ved at de vedligeholdes løbende.

Vordingborg slotsruin.
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BEVARINGSARBEJDET

Ruinerne af historiske bygningsanlæg er fredet efter
Naturfredningslovens §48. Der er fredet ruiner af anlæg, der i
størrelse spænder fra Hammershus og Kalø borg til små kapeller
og middelalderlige bøndergårde. Ruinerne er til stor glæde for de
besøgende, men også meget udsatte for nedbrydning og forfald
De er en vigtig del af vores synlige historie. Gennem forskellige
bevaringsforanstaltninger er opgaven i dag at bevare dem /or
eftertiden og formidle dem for nutiden.

Hvad er en ruin?
Bevaringsforanstaltninger
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Af Kjeld Borch Vesth

Man omtaler ofte ruiner som huse uden tag. I vores sammenhæng er denne
beskrivelse dog ikke fyldestgørende. Ruiner kan defineres som spor af bygninger,
hvis brug er ophørt, og som henligger i en tilstand af forfald.
Enhver bygning bærer kimen til en ruin i sig. Straks en bygning er opført,
begynder forfaldet. Enhver husejer ved, at en bygning skal vedligeholdes, hvis
den skal bevare sin værdi brugsmæssigt og økonomisk. Vedligeholdclsesfri
materialer findes ikke. Byggemarkedernes løfter herom dækker højst over
materialer, der ikke kan vedligeholdes. Husejeren vil derfor have en naturlig
interesse i at vedligeholde sine bygninger i det omfang, udgifterne står i et
rimeligt forhold til de økonomiske, brugsmæssige og i nogen grad det
prestigemæssige udbytte, han kan have af dem.

Når det ikke længere kan svare sig at vedligeholde en bygning, vil den normalt
blive revet ned for at gøre plads til en ny. Ved de store samfundsomvæltninger,
f.eks. reformationen og enevælden, har bygningerne blot fået lov at ligge hen i
tiltagende forfald. Enten fordi der ikke længere var en lovformelig ejer, eller fordi
ejeren ikke havde noget at benytte dem til. En sådan bygning vil hurtigt
forfalde. laget bliver utæt, døre og vinduer blæser ud. Storm og regn far frit
spil. Træ i tagværk og etageadskillelser vil blive angrebet af råd og svamp. Hvad
der har kunnet bruges af løse dele som indvendige døre og paneler, er allerede
blevet fjernet enten til brug andre steder eller simpelt hen til brænde. Snart vil
man gå igang med at fjerne andre brugelige materialer. Hvis bygningen var
middelalderlig og opført af store mursten, ville man begynde at brække de
brugelige sten ud af murene. Tilbage blev kun den indvendige murkerne, der
består af mørtel, marksten og eventuelt fejlbrændte eller knækkede teglsten. Hvor
meget af bygningen, der er bevaret i dag, afhænger af, hvor tykke murene har
været og hvor god mørtel, der har været anvendt.

Ruiner er fredet efter Naturfredningslovens
§48. Denne forfaldne svinestald fra Kragevig på Sydsjælland er dog ikke umiddelbart
omfattet af fredningen. For at kunne
betragtes som en ruin efter loven, skal den
have kulturhistorisk betydning som en
kombination af menneskeskabt konstruktion
og historisk sted. Foto Sydsjællands Museum.
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Når brugen ophører, stopper vedligeholdelsen, forfaldet accelererer, og
bygningen vil snart overgå til en ny tilstand som ruin. Det vil herefter være
samfundets kulturelle interesser, der afgør, om en ruin kan betragtes som et
monument, og i givet fald, i hvilket omfang den skal bevares og vedligeholdes.

HVER TID SINE RUINER

Efter naturfredningslovens §48 er ruiner fredet. Efter det ovenstående kunne alle
forladte bygninger på sin vis fredes som ruiner. I lovens sammenhæng tænkes
der dog på de historiske ruiner - ruiner af bygninger eller bygningslignende
konstruktioner, der er over 100 år gamle og har en kulturhistorisk betydning
som en kombination af menneskeskabt konstruktion og »det historiske sted«. De
Heste fredede ruiner stammer således fra tidspunkter i vores historie, der
kendetegnes af store samfundsomvæltninger.

Voldsteder

I 1200- og 1300-årene var kongemagten svag og forholdene i landet usikre. De
lokale stormænd havde behov for at beskytte sig dels mod hinanden, og dels
mod oprørske bønder. De befæstigede derfor deres boliger og ladegårde og
anlagde dem på utilgængelige steder.
Efter at Margrethe I i slutningen af 1300-årcnc havde fået forholdene i landet
gjort mere sikre, krævede hun, at alle private borge skulle nedbrydes. Om dette
skete i fuldt omfang, er ikke helt klart. Det ser dog ud til, at mange stormænd
på denne tid flyttede til nye boliger, hvor adgangsforholdene ikke var så
besværlige som til de gamle.
I renæssancen blev kravene til boligen igen større, og man flyttede igen.
Denne gang til repræsentative huse på voldsteder, der var udført mere af
prestigemæssige årsager end af forsvarsmæssige. Der er fredet omkring 700
voldsteder heraf ca. 40 med synlige ruiner af bygninger.

Næsholm

voldsted

i

Nordvestsjælland.

I

følge dendrokronologisk datering blev Næsholm i 1278 anlagt på et utilgængeligt sted
ude i en nu udtørret sø.

Arkæologiske

udgravninger har vist, at borgen, trods sine
gode naturlige forsvarsanlæg, blev indtaget
og nedbrudt omkring 1340.

Slotte og borge

Efterhånden som administrationen ved indførelsen af enevælden blev mere og
mere central, og kongen fik fast residens i København, blev der mindre behov
for de kongelige slotte rundt omkring i landet. De store murede borge var også
blevet forældede på grund af krigskunstens udvikling. Efterhånden ophørte deres
vedligeholdelse. Nogle blev revet ned, og andre fik lov at ligge hen som ruiner.
Vi har i dag 27 fredede slots- og borgruiner.
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Klostre og kirker

Under reformationen, der betegner overgangen fra middelalderen til
renæssancen, blev mange kirkelige anlæg ødelagt. Klostrene blev nedlagt som
religiøse institutioner, og deres jord blev overtaget af kronen. En del af
bygningerne blev brugt til administrationen af jorden, mens andre blot blev
forladt. Af de fredede klosteranlæg er 10 med synlige ruiner.
Kapeller og kirker gik af brug, når sognene blev affolket. Enten som følge af
de store epidemier, eller ved nedlægning af landsbyer på grund af ejerens behov
for mere jord, eller fordi jordene blev ødelagt af naturen ved sandflugt eller
kystnedbrydning. Af de fredede kirke- og kapeltomter er 41 med ruiner.

Industrianlæg

Hver tid har sine ruiner. I dag taler vi f.eks om industriel arkæologi. Den
omfatter beskrivelse og undersøgelse af industrianlæg, der ikke mere er i brug,
enten fordi produktet eller produktionsmåden ikke længere er rentabel. De
synlige rester af disse anlæg, der findes både på landet og i byerne, kunne
udmærket defineres som ruiner. I tilknytning hertil findes andre anlæg f.eks
opstemninger til vandmøller og møllekanaler og nedlagte jernbanestrækninger,
som også må betragtes som fortidsminder.

Frederik VIVs kanal ved Løgstør er også fredet som fortidsminde. Den godt 4 km lange og 24-28 m brede kanal blev indviet i 1861. Den
skulle lette sejladsen mellem den østlige og vestlige del af Limfjorden. Til kanalkomplekset hørte også de to små huse til kanalbetjentene.
Da der omkring 1900 blev etableret en sejlrende i selve Limfjorden, mistede kanalen sin betydning og sandede til. I 1914 blev den lukket
for gennemsejling.

Ruinernes værdi
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For de ældste ruiners vedkommende er de det eneste vidnesbyrd om tidens
byggeskik. De har derfor en stor dokumentationsværdi for boligkulturens og
byggeteknikkens udvikling i Danmark. Ruinerne har også den fordel frem for
bevarede bygninger, at de normalt er frit tilgængelige. De er fri for nyere tids
ændringer, og deres konstruktive opbygning er synlig og mulig at studere. Der
ligger derfor et stort ansvar i at restaurere ruinerne på en sådan måde, at deres
umiddelbare fortælleværdi ikke forringes.

HVAD ER EN RUIN?

NEDBRYDNINGSPROCESSEN

Fælles for ruinerne er, at deres nuværende tilstand er unaturlig. De mangler den
beskyttelse, de havde, da de indgik i et bygningsanlæg. De mangler taget, der
holdt murene tørre, og der bliver ikke længere ført det daglige tilsyn, som der
blev, da de var i brug.
Ruinerne nedbrydes hurtigt, hvis de ikke til stadighed vedligeholdes. Skaderne
kan deles i to kategorier: de ydre og de indre årsager. De ydre er de
påvirkninger, monumentet udsættes for fra omgivelserne, de indre har
sammenhæng med monumentets opbygning og natur. De ydre påvirkninger er
de fysiske og kemiske, f.eks. overgroning, tempcratursvingninger og sur regn. De
indre årsager kan f.eks. være dårlig fundering eller en uheldig materialesammensætning ved opførelsen.

De ydre årsager

Nedbrydningen kan ske på grund af overgroning, hvor planternes rødder alene
ved deres tryk kan sprænge murværket. Mindre revner dannet af rødder øger
også muligheden for, at regnvand kan trænge ind i muren, og vegetationen på
muren gør fordampningen mindre. Fugten bliver derfor i muren og kan medføre
frostsprængninger.
Specielt frysepunktspassagerne er farlige for murværket; når temperaturen
skifter fra tø til frost, fryser det vand, der er optaget i murværket. Herved
udvider det sig og kan sprænge fuger og sten. Disse påvirkninger sker i
hovedsagen i den yderste del af muren og medfører små skader over lang tid. I
hård frost sker skaderne i dybden på hele murpartier på én gang og kan derved
medføre store skader. Det er derfor vigtigt, at vandindholdet i murene holdes så
lavt som muligt.
Surt regnvand kan opløse kalkfugerne. Hvis bygningen samtidig ligger højt
placeret uden læ mod vest, kan regnvandet udvaske fugerne i så stor en dybde,
at stenene løsnes og falder ud.
En anden ydre fare for ruinerne er de besøgende. Når et anlæg gøres
tilgængeligt, vil der forekomme et vist slid. Det bedste overblik over en ruin får
man gerne ved at stige op på muren. Dette kan være farligt både for muren og
for den besøgende. Hvis muren ikke er sikret tilstrækkeligt ved vedligeholdelse,
kan sten trædes løse og falde ned. Ved afdækning af murene kan man gøre dem
vanskelige at gå på, men fænomenet kan næppe helt undgås. Det er derfor
vigtigt, at murene holdes i så forsvarlig stand som muligt. Det er også vigtigt, at
arealet holdes rent, at slidskader udbedres, og at små skader på ruinerne hurtigt
repareres. Hvis de besøgende ikke føler, at andre tager et ansvar for stedet, føler
de heller ikke selv noget ansvar. Der bliver smidt mere affald. Små skader, der

Dronningholm slotsruin, Nordsjælland.

Ce-

menten, der var anvendt til afdækning og
fuger, var for hård. Den kunne ikke arbejde
sammen med de gamle materialer. Murværket revnede og fugt, der herefter trængte ind,
kunne

ikke

omfattende

fordampe.

Resultatet

var

frostsprængninger.
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udvikler sig, fordi folk af ubetænksomhed piller, kan ende som egentlige
hærværksskader, hvis de ikke stoppes i tide.

De indre årsager

Blandt de indre trusler mod ruinerne er uheldigvis også resultaterne af tidligere
restaureringer. Ruinerne er restaureret i bedste mening, men metoderne, der
blev anvendt, har ikke i alle tilfælde været heldige.
Ved ældre restaureringer er der anvendt cementmørtel. Da cementen var
relativ dyr, blev den i hovedsagen anvendt til afdækninger og fuger, mens der
inde i murene blev anvendt en svagere mørtel.
Som erstatning for tag har der været anvendt forskellige former for afdækning
af murene. De mest anvendte er forskellige typer af betonafdækninger. Disse har
været udformet som trug, kuplet med knopper langs siderne eller let hvælvet. De
stive betonafdækninger kan ikke arbejde sammen med det underliggende
murværk. Der dannes derfor revner, hvor regnvand, specielt ved de trugformede
afdækninger, kan trænge ind i murerr.
Fuger med cement og betonafdækningerne tillader stort set ikke
fugtgennemgang. Det betyder, at fugt i muren vil ophobes bag fugerne, hvis den
ikke kan komme ud gennem stenene. Dette medfører igen, sammen med den
svage mørtel inde i muren, at murværket sprænges ved frostpåvirkninger. Derfor
må vand så vidt muligt ledes væk fra murenes overflade, og vand, der kommer
ind i murerr, skal have de bedste muligheder for at fordampe.

Hammershus ruin. Ruinerne er ikke alene historisk kildemateriale, men også symboler på vor fælles fortid. De bruges derfor ofte som
samlingssted for møder, fester, skuespil og andre arrangementer af national eller almen karakter, som her, en udendørs gudstjeneste på
Hammershus i 1989.
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FORTIDSMINDERNES
BRUG

Ruinerne er enestående som kulturhistorisk kildemateriale. De indeholder mange
informationer, f.eks. om historisk byggeteknik, om menneskelige relationer og
vurderinger, om boligkultur, den økonomiske udvikling og meget andet. Ud over
den rene historiske dokumentation opfattes ruinerne imidlertid også i en mere
filosofisk betydning som »det historiske sted«. For mange mennesker er Gurre
slotsruin nok et synligt historisk monument men i lige så høj grad stedet, hvor
den historiske begivenhed fandt sted, og stedet, som sagnet om Valdemar
Atterdag knytter sig til. Her døde han, og her red han ifølge sagnet på jagt med
sin Tove, og her rider han stadig hvileløst rundt, fordi han fik sagt, at Gud
måtte beholde sit himmerige, hvis han blot måtte beholde sit elskede Gurre.

Klosterkirkegård i sne (Klosterfriedhof im schnee), af Caspar David Friedrich. Ruinmotivet er her den »Gotiske ruin« med en uhyggelig
stemning af død og undergang. Willi Geismeier: Caspar David Friedrich, 1973.

Ruinerne vækker mange følelser

Interessen er dog ikke alene knyttet til det historiske synspunkt. Der er en
parallel interesse, som er fast forankret i vores kultur, i betagelsen af forfaldet
som billede eller symbol. Ruinerne er ladet med symbolværdi og har altid bragt
beskueren i en særlig stemning.
Ruinerne har været symbol på det æstetiske i renæssancen og barokken over
det romantiske i klassicismen til det uhyggelige i nygotikken. Ruinmotivet er hele
13
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tiden åbent for fortolkning. Ruinerne er i deres forfald beliggende i grænselandet
mellem det menneskeskabte og naturen, de er en kombination af det
konstruktive og det organiske. På grund af den naturlige nedbrydning er de i
stadig forandring.
I renæssancen blev man inspireret af den klassiske oldtids menneskesyn. Først
af den klassiske litteratur, filosofi og kunst, siden af arkitekturen. For at genskabe
fortidens storhed studerede man de antikke ruiner og beskrev dem i en række
arkitekturværker, ikke romantisk men som strengt tekniske studier af former,
proportioner og konstruktioner. Kun på titelbladene fremstod ruinerne som
dekorative elementer. Fra at være inspiration til den nye arkitektur blev ruinerne
i barokken til motiver for idylliske landskabsbilleder, følelsesfulde motiver, der
skulle vække sværmeriske følelser.
Mens det tidligere havde været de antikke ruiner, der var inspirationen, blev
det i 1800-årenes romantiske periode i højere grad de middelalderlige. Ruinerne
blev symbol på forgængelighed og gav anledning til indadvendte og sentimentale
følelser.

Natur- og kulturoplevelse

Koldinghus, Farvelitografi af Ejler Ejlersen Rasmussen 1868. Den romantiske ruin
i måneskin. Museet på Koldinghus.

14

Ruinerne er også turistattraktioner, steder man må se, fordi alle andre også ser
netop dette sted, ofte smukt beliggende i naturen. De er derfor tit det primære
mål for en udflugt, som i lige så høj grad er en natur- som en kulturoplevelse.
En turistattraktion i denne betydning stiller store krav til os som formidlere. Når
publikum kommer uden særlige forudsætninger, er det vigtigt, at monumentet
umiddelbart kan forstås, og at man kan se, hvad det er for et sted, man besøger.
Forhåbentlig får man en oplevelse, der går ud over øjeblikket og som vækker en
interesse for det, monumentet repræsenterer historisk.
Ruinerne har som nationale symboler også været hjemsted for møder, fester,
skuespil og arrangementer af national eller almen karakter. Fra det nationale
over det underholdende til det religiøse. Sådan skal ruinerne også kunne bruges,
men det må fastholdes, at de er fredet som fortidsminder, og at de først og
fremmest skal kunne forstås og opleves som sådanne. Fortidsminderne er minder
om vores fælles fortid og skal være tilgængelige for alle.

HVAD ER EN RUIN?

RESTAURERING AF
RUINER GENNEM 500 ÅR

Kun i de sidste godt hundrede år har man arbejdet med restaurering på et
seriøst videnskabeligt grundlag af bygningsarkæologiske, tekniske og kunsthistoriske undersøgelser. Dog med vidt forskellige resultater til følge.
Gamle bygninger er altid så vidt muligt blevet genbrugt. I antikken og
middelalderen blev til- og ombygninger udført i tidens stil uden skelen til det
eksisterende. I renæssancen, der betegner genfødslen af den klassiske oldtids
menneskesyn, tænkning og kunst, opstod der også en interesse for de klassiske
ruiner. Man betragtede arkitekturen som en syntese af filosofi og matematik. For
at uddrage de guddommelige love om proportioner og orden udviklede man en
arkæologisk praksis. Man søgte at bevare og sikre ruinerne, men når man
restaurerede, skete det ud fra et ønske om øget klarhed med det resultat, at
monumentet let blev forvansket.
I slutningen af 1700-årene opstod en kunstnerisk og intellektuel svaghed for

Titelbladet til den italienske arkitekt
Sebastiano Serlios Qvinto Libro d'Architettura, 1540. I Renæssancen var ruinerne
inspirationskilde for den nye arkitektur.
Indskriften over portalen lyder: »Roma
quanta fuit ipsa ruina docet«. I fri
oversættelse : »Af ruinerne kan man lære
hvordan Rom engang var«.
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ruiner, der fortsatte op i 1800-årene. Den indebar dog ikke samtidig en interesse
for konservering. De bevarede fragmenter var værdsat, ikke som historisk
dokumentation, men som poetiske og følelsesfulde prydelser i landskabet. Helst
så man dem i romantisk anlagte parker og haver. Ægte monumenter blev
suppleret med imitationer - alt inspireret af romantiske drømme om Arkadien,
om livet i det gamle Grækenland. Den første egentlige restaurering af en ruin vi
kender til, er Louis Valadiers restaurering af Titusbuen i Rom i begyndelsen af
1800-årene. Han udførte en diskret supplering og stabilisering. Hans tilføjelser er
formet efter de originale dele i det oprindelige materiale, men med en mindre
detaljeret finish. Hans arbejde fik dog ikke den store betydning i samtiden.
Det var Viollet-le-Duc (1814-1879), der i Frankrig ændrede den
uvidenskabelige, anarkistiske restaureringsaktivitet til en metodisk disciplin, som
fik den største gennemslagskraft i samtiden. Han gennemførte sine restaureringer
på grundlag af nøje undersøgelser af monumenterne. Hans fejl, ville vi i dag
sige, var, at han ville give et monument sin originale karakter tilbage og
genskabe det på det tidspunkt, det havde sit højdepunkt. Hans filosofi var
»enhed i stilen«. Bygningsdele, der var kommet til efter et monuments
»hovedperiode«, måtte enten fjernes eller bygges om i den »rigtige« stil. Man
har senere sagt, at han restaurerede ikke som det var, men som det burde være.
Han mente, at man kunne rekonstruere enhver manglende eller forvansket del af
et monument, enten ud fra bevarede dele eller ud fra tilsvarende dele på andre
monumenter. Man kan betragte ham som eksponent for tilbageføringsprincippet
eller stilrestaureringen.
Denne form for restaurering, som vi i dag tager afstand fra, bredte sig over
hele Europa. Specielt i England kom der dog en reaktion på denne kategoriske
restaureringsmåde, der helt kunne ødelægge et monuments ægthed. John Ruskin
(1819-1900) var fortaler for den bevarende istandsættelse og mente, at den
såkaldte restaurering var den værste form for ødelæggelse. Han mente, at hvis
man tog ordentlig vare på sine monumenter, ville det ikke være nødvendigt at
restaurere dem. Han fandt, at et monument i sig selv var et historisk dokument,
og hvis det var nødvendigt, måtte det restaureres på sine egne betingelser og på
baggrund af grundige undersøgelser.
I Danmark var det også tilbageføringsprincippet, der havde den store
gennemslagskraft i midten af 1800-årene. Princippet blev slået fast fra officiel side

Ruinen
land.

af det gamle

Barritskov,

Østjyl-

I 1914-16 blev der opført en ny

hovedbygning, fordi man fandt det senmiddelalderlige

Barritskov

umuligt at vedligeholde.

ukomfortabell

og

Det gamle byg-

ningsanlæg blev dog kun delvist revet ned.
Resterne lod man indgå i den nye park som
et stemningsfuldt ruinparti. Den er et sent,
men

typisk

udtryk for den

»romantiske

ruin«, overgroet af vegetation og overladt til
naturens kræfter.
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i 1861 i Kirkesynsloven, hvor det hedder, at en restaurering skal ende med, at
kirken føres tilbage til den oprindelige stil.
Det var efter dette princip, Viborg domkirke blev restaureret i årene 1864-76
og med den mange andre kirker bl.a. Bjernede kirke 1890-92. Disse er nok de
bedst kendte og i dag de mest udskældte eksempler på tilbageføringsprincippet.
De første egentlige restaureringsarbejder på ruiner i Danmark er sandsynligvis
dem, der blev udført på Hammershus omkring 1840 på amtmand Vedel's
foranledning. Man måtte da erkende, at selve fredningen af Hammershus, der
var sket i 1822 ikke var tilstrækkelig til også at sikre bevaringen for eftertiden.
Gennem tiden har restaureringsbegrebet været udsat for mange tolkninger. At
restaurere havde ikke den samme betydning i 1600- årene som i 1800-årene. Og
i vort århundrede bliver restaureringsbegrebet endevendt flere gange. Opfattelsen
af begrebet er heller ikke i dag entydigt, lige meget om det drejer sig om et
bygning i funktion eller en ruin. Det enkelte monument må behandles ud fra
sine egne betingelser på basis af bygningsarkæologiske og historiske
undersøgelser efterfulgt af fyldig dokumentation, og ikke ud fra ét overordnet
princip.

Viborg Domkirke set fra sydvest, før den,
på grund af brøstfældighed, blev restaureret
i 1864-76. Det barokke præg havde kirken
fået efter en brand i 1726. Kirken blev offer
for en restaurering efter tilbageføringsprincippet. Et princip vi i dag tager afstand
fra, fordi det helt kan ødelægge monumentets

autenticitet.

Foto

Kunstakademiets

Bibliotek.

Viborg

Domkirke

set fra

nordøst

efter

restaureringen. Skønt megen diskussion, blev
det

besluttet

at

»restaurere«

kirken

i

romansk stil, idet man mente, at dette måtte
være

dens

»oprindelige«

kunsthistorikeren
fortaler for
H.B.

N.L.

stil.

Det

var

Højen,

der

var

tilbageføringen,

Storck,

og

arkitekten

der stod for udførelsen af

planerne.
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Af Kjeld Boch Vesth

Ruinerne er blevet udgravet, studeret, nydt og oplevet. De skal også bevares,
fordi de er den synlige del af vores historie og har betydning for vores identitet
både individuelt og nationalt.
Vedligeholdelsen af de synlige ruiner og andre anlæg fra historisk tid er
omfattende og ressourcekrævende. Gennem de seneste 100 år er et betydeligt
antal ruiner blevet undersøgt og restaureret og gjort tilgængelige for
offentligheden. Den vigtigste opgave i dag er at bevare fortidsminderne for
eftertiden og formidle dem for nutiden. De midler vi har til rådighed er fredning,
tilsyn og forskellige bevaringsforanstaltninger.
Fredningen er den lovmæssige beskyttelse mod bevidst ødelæggelse. En
forudsætning for at fredningen bliver respekteret er, at der sker et regelmæssigt
tilsyn med fortidsminderne. Tilsynets vigtigste funktion er at konstatere, om
fredningsbestemmelserne bliver overholdt. Herved kan skader, der sker på grund
af uvidenhed og ligegyldighed, forebygges. Tilsynet skal også registrere
fortidsmindernes tilstand for at vurdere, om det under en eller anden form er
nødvendigt at iværksætte bevaringsforanstaltninger, så det kan ske så tidligt som
muligt. Der kan iværksættes foranstaltninger, der spænder fra pleje over
tildækning og restaurering til formidling.
Hindsgavl voldsted på Fyn. Træer og buske
har ofte kunnet vokse i fred på voldstederne.
Desværre kan

træernes

rødder ødelægge

ruiner og andre anlægsspor under jorden.
Det kan derfor være nødvendigt at fjerne
den skadelige vegetation.

PLEJE
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Plejearbejdet er hovedsagelig vegetationspleje - græsslåning, udtynding af
bevoksning, fældning af træer og renholdelse af arealet; men det kan også være
etablering af publikumsfaciliteter som parkeringspladser, stier og trapper. Plejen
udføres efter en plejeplan og har bl.a. til formål at opretholde en bevoksning, der
ikke beskadiger fortidsmindet, og som samtidig lader det fremtræde synligt og
tiltalende i landskabet. Ved plejearbejdet sker der ikke indgreb i selve
fortidsmindet, kun i vegetationen.
Ved planlægningen af plejen må der lægges vægt på formidlingen af anlægget.
Tidligere betragtede man fortidsminderne som enkeltelementer i landskabet.
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Man gik så vidt, at man plantede hække eller satte stakitter omkring dem. I dag
mener vi, at fortidsminderne også skal kunne forstås ud fra deres landskabelige
forudsætninger - f.eks ved retablering af voldgrave omkring voldsteder eller ved
markering af, hvor en borgs ladegård har ligget. Det er derfor vigtigt, at
tilrettelægningen af plejen sker under medvirken af såvel kulturhistorisk,
arkitektonisk som biologisk sagkundskab. Plejen udføres på de privatejede
fortidsminder af amterne. På de statsejede er det den statslige arealforvalter, der
står for plejen. Dette er i de fleste tilfælde statsskovdistrikterne.
Den bevoksning, der fremhæver og beskytter et fortidsminde bedst, er en lav
tæt bevoksning af græs og urter. Mange af de historiske fortidsminder er
imidlertid stærkt overgroede. Det medfører, at jordoverfladen kommer til at ligge
i konstant skygge, bundvegetationen dør, og jordoverfladen ligger nøgen hen.
Den nedbrydes derfor let af regn, frost og vind.
Da de historiske fortidsminder, f.eks. voldstederne, ofte dækker store arealer,
er det ressourcekrævende at holde vegetationen nede ved manuel slåning. Det er
derfor vigtigt, at der i plejeplanen sker en vægtning af plejeindsatsen i forhold til
det ønskede resultat. Det må afgøres hvilken bevoksning, der kan accepteres på
fortidsmindet. Bevoksningen skal understrege fortidsmindets karakter uden at
gøre skade. Der må f.eks. ikke gro træer på steder, hvor der er ruiner under
jorden. Træernes rødder vil sprænge bygningsresterne og ødelægge de
arkæologiske spor. I tilfælde af stormfald kan træernes rødder flytte store partier
murværk ud af deres oprindelige leje.

Skarridsholm voldsted,
Bevoksningen, der

stod

Nordvest-Sjælland.
oven

på

de

underjordiske ruiner er fjernet. De karraktergivende gamle træer, der ikke skønnes at
kunne skade voldstedet yderligere er derimod
bevaret.

Levende fortidsminder

På de historiske fortidsminder ses ofte også »de levende fortidsminder«.
Kulturplanter, som har groet ved de bygninger, der nu ligger i ruiner. Ved
kloster- og borgruiner ses f.eks. en række af de læge- og kulturplanter der blev
indført i begyndelsen af middelalderen. Efter arkæologiske udgravninger på
klostertomter eller voldsteder ses ofte planter, der ellers ikke er almindelige i
området, f.eks. bulmeurt og kongelys. Det er arter, hvor frøene har bevaret deres
spiredygtighed efter mange år i jorden, og som ved udgravningen igen får
mulighed for at spire. Samspillet mellem disse planter og deres historiske
voksesteder er naturligvis bevaringsværdigt og skal så vidt muligt opretholdes.
Der kan dog være en konflikt mellem bevaringen af planterne og
fortidsminderne. Planter på og ved murene er ødelæggende for ruiner, og da
planterne er der på grund af ruinerne, fordi disse er fredet, må plejen først og
fremmest ske, så ruinerne ikke tager skade.
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TILDÆKNING

Der er fredet omkring 130 fortidsminder med synlige ruiner. Heraf er omkring
60 større eller mindre dele af bygninger, der, selv om de i nogle tilfælde er blevet
restaurere!, ikke er blevet vedligeholdt. Andre er af en sådan karakter, at de ikke
virker oplysende for den almindelige besøgende. Sådanne anlæg henligger ofte i
tiltagende forfald. Hvis de skulle bevares synlige, ville det medføre så store
vedligeholdelsesarbejder, at det er naturligt at sikre dem ved tildækning. På
denne måde bevares de bedst muligt for den fremtidige forskning.
Disse anlæg har ofte betydning lokalt for områdets og dets beboeres historiske
identitet, og det kan være svært at opretholde respekten og plejen af det fredede
fortidsminde, hvis det blot udlægges i græs. Tildækningen vil derfor ofte ske i en
kombination med markering. Det kan f.eks. ske ved opbygning af græstørvsmure
over de bevarede bygningsdele. Frilagte kældre, hvis mure truer med at skride
ned, opfyldes med grus og dækkes med et tyndt muldlag, hvor der sås græs.
Hvis der er en interessant flora på stedet, som man ikke ønsker forstyrret ved
indførsel af nye arter, kan arealet få lov at retablere sig selv ved selvsåning.
Inden tildækningen afrenses murværket, så dets tilstand og konstruktion kan
registreres og dokumenteres.
Andre ruiner kan enten være så store, at det ikke er muligt at tildække dem,
eller nationalt så betydningsfulde, at de må bevares synlige. Der kan ikke
angives en enkel recept for arbejdet med vedligeholdelse eller nogen speciel
restaureringsmetode. Metoderne afhænger af skaderne og monumentets karakter
og må vurderes i hvert enkelt tilfælde. Hvis et fortidsminde ikke kan sikres ved
tildækning, er det vores hovedopgave at begrænse forfaldet og bevare så meget
som muligt af anlægget i den form, det er overleveret til os.

Hagsholm voldsted, Midtjylland. For at undgå yderligere nedbrydning blev en tidligere
udgravet kælder tildækket efter at den var blevet opmålt og registreret. Samtidig blev der
iværksat pleje af voldstedet ved græsning med får og kalve.
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RESTAURERING

Gurre slotsruin, Nordsjælland, ved restaure-

Restaurering omfatter forskellige former for stabilisering og vedligeholdelse af
fortidsmindets fysiske tilstand. Formålet med arbejdet er at opretholde
fortidsmindet i en given tilstand og sikre det mod nedbrydning. Restaureringsarbejdet spænder fra konservering til konstruktive tilføjelser. Som ved konservering
af museumsgenstande må alle processer, der anvendes ved restaurering af
fortidsminder, være reversible. Det vil sige, at alle materialer, der tilføjes, må
kunne fjernes igen, uden at de skader fortidsmindet.

ringen 1986-87 blev kun gammel løs cement
i

fuger

murparti,

fjernet.

Et

der var sprængt af frost,

og

afdækninger

blev

genopmuret i ren kalkmørtel. Løse sten i de
blottede murkerner blev lagt fast i ny mørtel
og murene blev efterfuget. kun gammel løs
cement i fuger og afdækninger fjernet. Et
murparti,

der var sprængt af frost,

blev

genopmuret i ren kalkmørtel. Løse sten i de
blottede murkerner blev lagt fast i ny mørtel
og murene blev efterfuget. Indgrebene i den
tidligere

restaurerede

ruin

blev

således

begrænset mest muligt.

Konservering

Før en istandsættelse må man vurdere, hvad der skal lægges vægt på ved det
enkelte monument. Målet må være at præsentere monumentets værdier
arkæologisk, historisk, dokumentarisk, arkitektonisk og kunstnerisk på en teknisk
forsvarlig måde.
Det mildeste indgreb er at behandle en ruin for at stoppe den igangværende
nedbrydning, uden at der fjernes noget, og uden at der tilføjes noget. Man
forsøger at stabilisere monumentet i dets nuværende tilstand ved at fjerne
årsagerne til nedbrydningen, eller man forsøger at formindske den naturlige
nedbrydnings angrebsflader. Dette ideal kan dog være svært at efterleve.
Det er nødvendigt at gøre sig klart, hvad det er, der skal bevares. Nogle ældre
tilføjelser kan det blive nødvendigt at fjerne. Det, der kan være acceptabelt at
fjerne, er jord og nedstyrtede fragmenter, og hvad der er kommet til ved
eventuel skadelig genbrug af ruinen som stald o.l.
Ved tidligere restaurerede ruiner er der ofte samtidigt sket en markering og
formidling. Her vil vi normalt bevare det restaurerede, fordi monumentet er
blevet kendt i sin restaurerede form, og restaureringen i sig selv kan have en
historisk betydning. Kun hvis restaureringen virker skadelig på det oprindelige,
vil man fjerne den.
Men det kan alligevel være vanskeligt at vælge. Jord, der dækker et
monument, vil beskytte det. Til gengæld vil det også gøre monumentet
vanskeligere at forstå for de besøgende. Ved monumenter, der er udvalgt til
formidling,vil det derfor normalt være fordelagtigt at fjerne senere tilkommet
fyld og nedbrudte fragmenter fra ruinerne ned til den overflade, der sidst var i
brug, og så eventuelt herfra genopbygge et slidlag, som kan beskytte
monumentet mod sliddet fra de besøgende.
Efter fjernelse af tilføjelser kan ruinens overflade sikres ved fastlægning afløse
sten og eventuel lukning af huller. Når vi taler om konservering, er de eneste
tilføjelser til det oprindelige altså nyt bindemiddel i form af mørtel. Da den nye
mørtel skal arbejde sammen med den oprindelige, anvendes normalt en ren
kalkmørtel eller en hydraulisk kalkmørtel, der i sammensætning og styrke så vidt
muligt svarer til den gamle.
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Konstruktive tilføjelser

Dronningholm slotsruin,

Nordsjælland før

Hvor de oprindelige konstruktioner er svage, hvor tidligere restaureringsarbejder
er ved at gå i opløsning, eller hvor man ønsker at forbedre formidlingen, kan det
være nødvendigt at iværksætte restaureringsarbejder, som vil omfatte større
indgreb i fortidsmindets tilstand. Dette kan samtidig medføre, at det bliver
nødvendigt at tilføre fortidsmindet nye materialer og konstruktioner.
Tilføjelser i dag vil kun forekomme som konstruktive tilføjelser. Det kan f.eks.
være nødvendigt at etablere en ny afdækning, lukke et hul i en murflade eller
understøtte en åbning for at undgå, at det oprindelige murværk nedbrydes
yderligere. De gamle afdækninger af beton, der dels virker fremmede, dels er
skadelige for de oprindelige konstruktioner, søges således udskiftet med et eller to
skifter teglsten lagt i en mørtel, der tillader vand at fordampe fra murkernen,
men som så vidt muligt leder regnvand væk fra overfladen.
Når det er nødvendigt at udføre en ny afdækning, kan den, for at vise ruinens
oprindelige konstruktion, udføres som en kopi af denne. I enkelte tilfælde kan det
komme på tale at rekonstruere kendte konstruktioner. Dette vil dog normalt kun
ske, når det drejer sig om tidligere gennemrestaurerede fortidsminder, og i givet
fald vil rekonstruktionerne kun ske, hvis det ved gamle fotos eller opmålinger
kan dokumenteres, hvordan konstruktionen har været. I enkelte tilfælde kan der
dog være tale om at genopsætte konstruktioner, som det har været nødvendigt at
nedtage midlertidigt af konstruktive årsager.
Når der anvendes nye materialer, må de ikke forstyrre indtrykket af
monumentet samtidig med, at de ikke må misinformere den besøgende. Dette
kan gøres ved, at de nye materialer så vidt muligt ligner de gamle uden
fuldstændig at have de gamles finish. Nye teglsten kan således have samme farve
og størrelse som de gamle sten, men en lidt anden overflade, der ikke
umiddelbart stikker af fra de gamle. Den interesserede besøgende kan så selv
konstatere, hvad der er nyt og gammelt ved en nøjere granskning, uden at
helheden forstyrres af fremmede materialer.
restaurering.

Afdæk-

Dronningholm

slotsruin,

Nordsjælland,

efter

restaureringen

i

ningen af ruinen var udført som et trug af beton, hvorpå der

1985. En ny afdækning er etableret som en konstruktiv tilføjelse.

havde været udlagt græstørv. Betonen var årsag til betydelige

For at opnå en god visuel afslutning er de nye teglsten dækket

skader på murværket.

med et lag græstørv.
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FORMIDLING

For at gøre et fortidsminde mere forståeligt for de besøgende, kan det være
nødvendigt at markere manglende eller jorddækkede dele af en ruin.
Virkemidlerne kan i princippet gå fra markering af spor og murforløb til
genopførelse af hele fortidsmindet.
Der har gennem tiden været anvendt forskellige former for markering:
Opbygning af nye mure af nye teglsten, jordvolde med sten i, hække eller
svellekasser med teglsmuld. Ved ældre restaureringer er der ofte blevet genopført
mure stort set uden indhold af ældre murværk. På grundlag af mørtelspor på
fundamentsten har man rekonstrueret mure fra en halv til en meters højde for at
anskueliggøre anlæggene. Rekonstruktioner, der måske nok kan siges at være
forsvarlige, men som vi ikke ville anvende i dag.
En form for supplering, der er almindelig anerkendt, er anastylosis - det vil
sige genopstilling af fragmenter på deres oprindelige plads. Hvis det kan
sandsynliggøres, hvor søjler og lignende oprindelig har været placeret, kan det
være rigtigt at genopstille dem for på den måde bedre at kunne anskueliggøre et
anlæg. En anden form for anskueliggørelse kan være at retablere vandfyldte
voldgrave. Denne form for retablering må dog udføres med stor forsigtighed, idet
den, ud over at kunne gøre arkæologiske skader på grund af de ændrede
jordbundsforhold, kan medføre udskridninger af voldstedets skrænter og af
eventuelle bygningsrester på dette.
Selv om der findes eksempler på genopførelse blandt de danske ruiner, vil
dette næppe i dag komme på tale. I hvert fald ikke i det omfang, som det skete
omkring århundredskiftet. Denne type rekonstruktion vil kun komme på tale,
hvor nøje undersøgelser kan dokumentere, hvordan en konstruktion har været,
eller hvor man som eksperiment laver rekonstruktionsforsøg i fuld målestok. Her
vil det dog oftest ske ved siden af fortidsmindet og ikke på det.

Vitskøl klosterruin, Nordjylland. Søjlen er genopstillet på dens
Søborg

slotsruin,

Nordsjælland.

I forbindelse

med pleje

af

formodede oprindelige plads
anastylosis,

i
er

koromgangen.
acceptabel

Denne form for

voldstedet, blev de bevarede bygningsrester fra palatiel, slottets

genopstilling,

når

hovedbygning, tydeliggjort ved markering med græstørvsvolde.

oprindelige placering med stor sikkerhed kan sandsynliggøres.

bygningsdeles
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UNDERSØGELSER OG
DOKUMENTATION
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Bevaringsarbejdet kan ikke udføres uden en dyb forståelse for, hvad monumentet
repræsenterer historisk. Her tænkes ikke alene på den historiske ramme,
monumentet har fungeret i, men også på den byggeteknik, der blev anvendt ved
opførelsen og de landskabelige forudsætninger, der havde betydning for
placeringen af anlægget. Det er derfor en forudsætning, at der foretages en
grundig undersøgelse af selve monumentet og dets historiske baggrund, inden de
egentlige bevaringsarbejder iværksættes.
Det er fredningens formål at bevare så meget som muligt af det oprindelige
materiale for eftertiden. De undersøgelser, der kan komme på tale, må derfor
udføres på en sådan måde, at de ikke ødelægger monumentet. Ved traditionelle
arkæologiske undersøgelser, der har til formål at uddrage alle oplysninger af et
objekt, ødelægges der principielt, mens der undersøges. Denne metode kan vi
altså kun i begrænset omfang anvende på fortidsminderne.
Undersøgelserne består sædvanligvis af en forundersøgelse, der gennemgår de
skriftlige kilder, herunder udgravningsberetninger og restaureringsrapporter, hvis
sådanne findes, samt en bygningsarkæologisk undersøgelse af det bevarede
murværk.
De fleste af de større ruiner er udgravet og undersøgt i slutningen af sidste
århundrede eller omkring århundredskiftet. Beretningerne fra disse arbejder er,
hvis de overhovedet er udført og bevaret, af meget forskellig kvalitet. Bortset fra
trykte kilder vil gennemgangen normalt blive begrænset til utrykte kilder, der
har oplysninger om bygningerne, f.eks. de kongelige lensregnskaber, der har
oplysninger om nybyggeri, og regnskaber for reparationer og ombygninger. Det
er dog sjældent muligt at finde skriftlige oplysninger, der går længere tilbage end
til slutningen af 1500-årene. Derfor vil vores vigtigste kilde altid være de
bevarede bygningsdele sammen med de omgivende kulturlag.
For at fortidsminderne skal bevare deres værdi som historisk dokument, er det
vigtigt at alle arbejder og indgreb dokumenteres. Som opfølgning på den
forundersøgelse, der ligger til grund for arbejdets igangsættelse, sker der en
løbende dokumentation af spor efter indretninger og ændringer, der kan
konstateres i murværket. På samme måde registreres den byggeteknik, der er
anvendt ved monumentets opførelse og ved eventuelle senere restaureringer.
Endelig dokumenteres omfanget af de igangværende arbejder naturligvis med
angivelse af, hvilke arbejder der udføres, og hvilke materialer der anvendes. Der
udtages prøver af de oprindelige materialer, mørtel og teglsten, dels for at
anvende dem under arbejdet, dels til sammenligning med materialer fra andre
monumenter. Når arbejdet er afsluttet, samles hele dokumentationen i en
restaureringsrapport.

DE STORE BORGE

Efterhånden som kongemagten fik fast residens i København,
ændredes borgenes rolle. Mange var utidssvarende og blev derfor
opgivet. Andre overgik til anden brug. I dag ligger de fleste
konge- og bispeborge fra middelalderen i ruiner.

Kalundborgs højby og borgruiner
Kalø borgruin
Hammershus ruin
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KALØ BORGRUIN
- 5 års restaurering

Af Jørgen Frandsen

På en ø inderst i Kalø Vig ligger ruinerne af Kalø-borgen. Øen er nu landfast
via en stensat vejdæmning, der må være opført samtidigt med borgen. Når
besøgende i dag, bevæbnet med madkurve og kikkerter, bevæger sig ud over
dæmningen, træder de stort set på de samme sten, som blev befærdet af
middelalderens bonde med sin skramlende kærre og ridderen med sin
vrinskende hest. Vejdæmningen er delvist sat om i 1955, men trods dette er den
stadigvæk en af de bedst bevarede middelalderlige vejstrækninger, der findes i
Danmark.
Selve ruinen af borgen er plaeeret på den høje sydvestlige del af øen og består
af 2 banker omgivet af tørre grave og volde. Endvidere deles øen af et
voldgravssystem, som adskiller den vestlige del med borgen fra den
lavereliggende østre del, hvor vejdæmningen kommer ud på øen.

Kalø borgruin set fra land med den middelalderlige dæmning i forgrunden. Til højre i billedet ses den markante voldgrav.
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1. Porthus
2. Forgård
3. »Hemmelighed«
4. Borggården
5. Hovedtårnet
6. Fruerstuefløjen
7. Køkkenfløjen
8. Skriverstuefløjen
9. Østfløjen, bl.a. med sal og kapel

Nuværende murforløb
Murforløb fra ældste borg
Udgravningsfelter

Plan af Kalø borgruin. Mål 1:800.

BORGEN KALØ

Kong Erik Menved var manden, som beordrede opførelsen af borgen Kalø i
1314. Borgen var blevet nødvendig, efter at kongen havde nedkæmpet et
alvorligt bondeoprør i Jylland og derfor havde brug for at styrke sin position i
denne del af landet. Bønderne blev tvunget til at arbejde på opførelsen af Kalø
— et arbejde der må have strakt sig over en længere årrække.
I 1320 var Christoffer II konge, og han blev håndfæstet til at nedrive de fleste
jyske borge, heriblandt Kalø, men det er tvivlsomt, om borgen faktisk blev
nedrevet. Muligvis blev kun dele af borgen nedrevet.
Efter at Valdemar Atterdag overtager tronen i 1340, bliver der formodentlig
igen byggeaktiviteter på Kalø, således at den stort set får det omfang, som kan
ses i dag.
Op gennem 14- og 1500-årene er borgen skiftevis i kongens og private
hænder, og i 1672 skænker Christian V de nu stærkt forfaldne og utidssvarende
bygninger til Ulrik Frederik Gyldenløve, som delvist nedriver bygningerne og
sejler materialerne til København. Her blev de anvendt til opførelsen af det
nuværende Charlottenborg.
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En borg som Kalø havde adskillige væsentlige funktioner. Den mest
umiddelbare er selvfølgelig den rent forsvarsmæssige, hvor borgen og de ydre
forsvarsværker skulle kunne holde en angribende fjende fra døren. Men den
kunne også bruges til udfald mod en passerende fjende. En anden vigtig
funktion på Kalø var administrationen af lenet og den lokale retskreds (birk),
som bl.a. havde skriverstue her. Lenets bønder indbetalte skatter og afgifter til
Kalø, og da disse ofte blev betalt i naturalier, var det nødvendigt at have en stor
ladegård til bl.a. opbevaring af de indkomne naturalier, indtil dele af disse
kunne udskibes. Ladegården blev også brugt til borgens egen drift. Kalø var
endvidere kongens bolig, når hoffet opholdt sig i den del af landet.

UDGRAVNINGEN
AF KALØ

Under udgravningen af Kalø. Billedet er
set fra tårnets nordside, hvor man har
påbegyndt opmuringen af dels facade. Efter
foto af CM. Smidt 1909. Nationalmuseet.
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Kalø borgruin lå uberørt hen indtil 1903, hvor arkitekt C M . Smidt fra
Nationalmuseet startede med at frilægge det store hovedtårn. Tårnet var delvist
tildækket på ydersiden, og kælderen var indvendig helt opfyldt med teglbrokker
m.m. Efter at det beskyttende fyldlag var fjernet, blev det nødvendigt at opmure
store partier af den tidligere nedtagne facademur med nye munkesten. Kun de
laveste partier af den oprindelige facademur var i en sådan tilstand, at de kunne
bevares.
Efter frilægningen og istandsættelsen af hovedtårnet fortsatte Smidt med at
frilægge de øvrige murpartier på Kalø, og dette arbejde blev suppleret med
arkæologiske undersøgelser. De mure, som han udgravede, manglede stort set
alle den yderste facadesten, som var blevet afhugget under nedbrydningen af
borgen. Eor at beskytte og stabilisere de bevarede murrester genopmuredes
facademurene, og for at undgå vandnedtrængning i murkernen afsluttedes
genopmuringen med en cementafdækning af murkronen. Heri blev der lagt
større sten, der skulle markere murkernen.
Hvor den oprindelige vindebro havde været, var voldgraven senere blevet
opfyldt. Denne opfyldning fjernede Smidt, og istedet lavede han en ny bro over
graven. Smidts arbejde på Kalø kom til at strække sig over næsten et halvt
århundrede og standsede først ved hans død i 1947.
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Da restaureringsarbejdet på Kalø startede i 1986, var det mest akutte problem
de nederste murpartier i hovedtårnets kælder. De delvist originale facademure
var revnet fra en sten inde i murene, således at alle teglmurbinderne var
knækkede. To af murene stod som flitsbuer ind i kælderen, og kun bueslaget
imellem munkestenene forhindrede væggene i at kollapse. Det fremgik af spor på
munkestenene og i den bagved liggende murkerne, at der var en meget stor
fugttransport gennem murene.
Under sit restaureringsarbejde fugede Smidt med en stærk og meget tæt
cementfuge. Der opstod således en stor fugtophobning bagved facaden, hvilket til
sidst har medført frostsprængninger, der har knækket murstensbindere og skudt
muren ud.

HOVEDTARNETS
PROBLEM

Den indvendige side af tårnmuren. Fuglophobning

bag facademuren

har forårsaget

Murstensbindere i muren er boret ud.På samme sted mures nye bindere i, som skal sikre
god kontakt med den nye facademur og murkernen,

frostsprængninger med knækkede murstensbinderne og frarevnet facade til følge.

- og løsning

De indvendige frarevnede murfacader i tårnets kælder blev nedtaget, og hvor
muren bagved var i god tilstand, blev alle de knækkede munkestensmurbindere
udboret. Under opmuringen blev der så imuret nye murbindere for at få en så
god kontakt som muligt mellem den oprindelige mur og den nye opmuring.
Andre steder var murværket bagved den frarevnede facade i meget dårlig
tilstand, og det var her nødvendigt at fjerne hele facadeopmuringen og dele af
den bagved liggende murkerne. Først ca. 80 cm inde i muren blev der fundet
fast murkerne, hvorfra opmuringen kunne starte.
Tårnets murkrone var belagt med et lag cementmørtel, og den fritstående
indvendige murkerne var efterfuget/muret i en hård cementmørtel. Dette
medførte, at der var opstået større frostsprængninger i murkronens sider og top.
For at minimere fremtidige skader blev cementen fjernet og murkernens
indvendige side forstærket med en opmuring i munkesten, og toppen blev
overmuret med normalsten, således at murkronen kan »ånde«.
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VANDPROBLEMER
I TÅRNET

Vi havde mistanke om, at den store fugtpåvirkning til dels kunne stamme fra et
højt vandstandsniveau. For at undersøge dette blev der omkring tårnet foretaget
5 geologiske boringer til en dybde af 5 meter.
Årsagen til den store vandkoncentration i tårnet blev forståelig ud fra
boringerne, og vores mistanke blev derved bekræftet. Det oprindelige jordlag er
blevet komprimeret af det ovenpå liggende fyldlag og er derved blevet næsten
uigennemtrængeligt for vandet. Vandet siver ned igennem fyldlaget, og
uheldigvis skråner det oprindelige jordlag ned mod tårnet, hvilket bevirker, at
vandet løber til fra et stort område.
Det blev besluttet ikke at dræne rundt om tårnet, men derimod genopføre
murene i en vandgennemtrængelig kalkmørtel, således at vandet kan passere
igennem murene ind i tårnets kælder, hvorfra det kan sive ned i jorden.

Murværk
Kampes tensfundamenl
Opfyldning
Undergrund
Oprindelig muldlag
Formodet oprindelig muldlag

O

5

10 m

Snit i borgbanken. Vandet har haft svært ved at trænge igennem det oprindelige jordlag, som er blevet trykket sammen af del ovenpå
liggende fyldlag. Det har medført store fuglproblemer for tårnet.

Lagdeling og opfyld
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Resultatet af boringerne viste, at der rundt om tårnet var et 3-4,7 m tykt fyldlag
bestående af ler og sand indeholdende enkelte teglstykker. Under dette fyldlag lå
et 20-50 cm tykt muldlag og herunder igen lag af ler, silt og sand.
Lagdelingen viser, at undergrunden og det derpå liggende muldlag ligger
betydeligt lavere end det nuværende borggårdsniveau. Den oprindelige
jordoverflade ligger mod vest i samme niveau som tårnets kældergulv og mod
øst ca. i niveau med fundamentets nedre afgrænsning. Det kan tyde på, at
tårnets fundament ved opførelsen delvist er blevet indgravet i den daværende
skråning, og at opfyldningen af borgbanken er sket samtidigt med opførelsen af
tårnet. Fem små boringer kan selvfølgelig ikke give noget endegyldigt svar, men
de giver et fingerpeg om borgbankens opbygning.
For at få en større viden om borgbankens opbygning vil man i foråret 1991 i
samarbejde med Geologisk Institut, Århus Universitet, forsøge at måle bankens
forskellige jordlag. Metoden, der vil blive anvendt, er en forholdsvis ny metode,
som hedder »geo-radar«. Der skulle med anvendelsen af denne metode være
gode muligheder for at finde bankens oprindelige overflade uden at foretage
ødelæggende udgravninger af jordlagene.
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VINTERAFDÆKNING I
MIDDELALDEREN

Byggeskel i hovedlårnet, indtegnet på
opmåling af CM. Smidt 1909.

Hovedtårnet har været minimum 140 skifter højt indvendigt (ca. 14 m), og det
må have taget 3 år at bygge det. Det kunne vi konstatere efter at have
registreret dets murværk.
I murkernen kunne konstateres 3 byggeskel mellem skifterne 11 og 12, 21 og
22, samt 31 og 32. Byggeskellene viste sig ved forskellige- materialer i kernen, og
ved at fugen mellem skifte 31 og 32 var gennemgående fra umiddelbart bagved
den indvendige facade og så langt ind i kernen, som vi kunne måle. Fugen
bestod af en blanding af bakkesand og halm i en tykkelse på 1/2-4 cm. Denne
specielle fuge må tolkes som resterne af en vinterafdækning fra tårnets opførsel
og har bestået af halm, som er blevet holdt på plads af sand og småbrokker.
Grunden til at sandet og halmen stadig findes i fugen, må skyldes en dårlig
afrensning af vinterafdækningen inden starten på den næste mure-sæson.
De andre byggeskel må afspejle stilladshøjderne. Dette kan også ses ved at
betragte de enkelte skifteganges forbandt, og her specielt murstensbindernes
(koppernes) indbyrdes placeringer, idet det viser sig, at deres rytme afbrydes
nogenlunde svarende til byggeskellene i kernen. Specielt i vestmuren er der
meget god overensstemmelse. Gennemsnitshøjden for opmuringen har været ca.
10 skifter (ca. 1 m) på hvert stilladsniveau, hvilket må anses for sandsynligt, når
facademurtykkelsen på ca. 40 cm tages i betragtning.
Udvendigt på tårnet kan der ses en tykkere fuge mellem skifterne 89 og 90.
Denne fuge blev nøjere undersøgt, da tårnet i 1989 som en del af
restaureringsarbejdet delvist blev efterfuget på ydersiderne. Fugen var betydeligt
tykkere end de andre fuger og indeholdt små mængder sand og halm. Denne
fuge afspejler en ny vinterafdækning.

I middelalderen blev der brugt kalk- eller kalkhydrauliske mørtler, som er
mørtel typer med en lang afhærdningstid og derfor meget udsatte for frostskader.
Det murede byggeri var ofte en langsommelig proces, og byggeperioden for et
enkelt bygningskompleks kunne tage adskillige år. Grunden til dette var bl.a., at
det kun var muligt at mure i den frostfrie periode af året, samt at de rene
kalkmørtler skulle nå at hærde, inden frosten kom. For at beskytte de delvist
opmurede mure, afdækkede man de mest udsatte partier, ofte murkronerne,
mod opfugtning og frost. Til dette formål blev der lagt hø, halm eller tagrør op
på de udsatte murpartier, og for at afdækningen ikke skulle blæse af i løbet af
vinteren, blev den fastholdt med sand, ral og brokker.
Lignende forhold har gjort sig gældende i England. L.F. Salzmann skriver i
»Building in England«, at der i bevarede skriftlige engelske kilder er enkelte
steder, som omtaler den midlertidige beskyttelse af murene mod frost og regn. I
Vale Royal i november 1278 bruges eksempelvis halm til at beskytte kirkens
mure og fundament om vinteren, og da St. Stephen's Chapel i Westminster var
under opførsel i 1333, blev der over gavlen opført en træoverbygning for at
beskytte den mod vind og vejr.

Tårnet set fra nord.

31

KALØ BORGRUIN

HVORDAN SER
RINGMURENE UD NU?

Efter at restaureringen af hovedtårnet blev færdigt i 1989, er der blevet arbejdet
med borgens ringmur. Under den forrige restaurering var dens indvendige
facademur blevet rekonstrueret, og murkronen havde faet påført en
cementafdækning. Murværket var efterfuget med den klassiske hårde
cementmørtel, hvilket havde medført omfattende frostsprængninger. Cementafdækningen blev taget af murkronerne, og den hårde fuge udskåret og erstattet
med en kalkmørtel.
Som et forsøg med afdækningsmetoder valgte vi at overmure murkronen med
et skifte munkesten. Desværre virker det visuelt både temmelig råt og afbrudt,
men også formidlingsmæssigt forkert med denne type afdækning. I stedet har vi
valgt at rekonstruere murkernen ovenpå murskiftet med en blanding af
materialer svarende til den oprindelige kerne. Denne nye murkerne vil så virke
som stødpude for frost og slitage, således at kommende skader opstår i det nye
murværk istedet for i det originale. Samtidig vil den nye markering af
murkerncn visuelt give en betydelig bedre afslutning på murene både
formidlingsmæssigt og æstetisk.

Den hårde cementafdækning på ringmurene

Den nye murede afdækning sikrer den oprindelige kerne mod yderligere nedbrydning. Der

havde medført frostsprængninger. Kun den

bliver påført et lag af sten og brokker i kalkmørtel ovenpå afdækningen for at markere den

indvendige side af ringmurene blev frilagt

oprindelige murkerne. Muren er en kassemur bestående af 2 facademure og murkerne, men

under

kun den indvendige mur er i dag synlig.

CM.

Smidts

- og tidligere?
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udgravning.

Før vi kunne lave afslutningen af overmuringen på ringmurene var det
nødvendigt at vide mere omkring ringmurenes udvendige side. C M . Smidt
nåede ikke at få frilagt ydersiden af nord- og øst-ringmurene, inden han døde, så
derfor har disse mure et betydelig højere jordniveau på ydersiden. Murene har
afhuggede udvendige facadesten, og derfor er det ikke muligt at fastslå murenes
tykkelser.
For at få et indtryk af ringmurenes bevaringstilstand og opbygning på
ydersiden, blev der foretaget enkelte arkæologiske sonderinger i samarbejde med
Forhistorisk Museum Moesgård. Udgravningsfelterne blev ikke udgravet til
undergrunden, men kun ned til den øverste del af fundamentet og ødelagde
derfor ikke eventuelle værdifulde oplysninger i jordlagene. Undersøgelserne viste,
at den udvendige facade på 1 stens tykkelse omhyggeligt er blevet nedtaget, da
borgen blev nedbrudt. Vi fandt kun en enkelt munkesten på sin oprindelige
plads, ellers var der kun svage aftryk af facadestenene i mørtlen på
fundamentstenene. Profilen i udgravningsfelt 2 viser de forskellige lag, der ligger
udvendigt på ringmuren. Udgravningsfelt 3 viste i princippet samme profil.
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Udgravningsfelt 2 - snit

Udgravningsfelt 2 - plan

Lag I - opfyldningslag

Lag 4 - brokkelag

Murliv

Lag 2 - vækstlag

Lag 5 - nedbrydningslag

Kampesten

Lag 3 - trækul

Muldlag

Mørtel

Borgbankens opfyldingslag er muligvis opbygget samtidigt med murens fundament. Øverst i laget var der spor af byggeaktivitet, og i
delte byggelag blev der fundet skår af »sortgods«, dateret til begyndelsen af 1300-årene. Vækstlaget stammer fra borgens middelalderlige
funktionstid og indeholder tegl, dyreknogler, kul, skår, glas m.v. Lag 4 er et tykkere lag af blandet karakter. Laget består af
teglbrokker og mørtelstumper og repræsenterer sikkert en ombygningsfase, hvor man blot har smidt byggematerialet ud over ringmuren.
Nedbrydningslaget indeholder næsten udelukkende teglbrokker og mørtelsmuld. Under borgens nedbrydning har man arbejdet sig ned til
fundamentsstenene for at få fat i alle anvendelige munkesten.
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En »hemmelighed«?

I udgravningsfelt 1 blev der frilagt et fundament af et fremspringende murparti
med en grundstørrelse på ca. 1,2 x 1,2 meter. Fundamentet havde ikke direkte
forbindelse med ringmurens, og det må formodes, at udbygningen er opført efter
ringmuren. I det bevarede mørtellag var der tydelige aftryk af munkesten.
Enkelte var delvist bevarede og bestod af et rødgult flammet lermateriale
svarende til munkestenene i den østre ringmur. Alle aftrykkene var af munkesten
sat på kant med et udvendigt rulleskifte. Den lille udbygning kan have været en
»hemmelighed«, datidens toilet, som er blevet tilføjet østfløjen efter, at denne var
færdigbygget.
Vi ved fra bevarede kilder, at østfløjen på øvre etage i sydenden indeholdt
kapellet og »et Kammer norden for Gangen for Kapellet«. I den nordre del af
bygningen lå der en sal samt »næst indenfor Salen ... et Kammer« som kaldes
Parisis Kammer. Måske har man manglet en »hemmelighed« i forbindelse med
kammeret ved siden af kapellet, og så er den lille tilføjelse blevet bygget.
Imidlertid så det ud til, at tilføjelsen ikke har eksisteret lige så længe som
ringmuren, idet affaldslaget fra borgens funktionstid lå hen over fundamentet,
dog var laget tyndere ovenpå tilføjelsen end omkring dette, så den lille
udbygning har formodentlig eksisteret i en årrække.

Udgravningsfelt 1. Udgravet fundament af
fremspringende murparti, der kunne være en
»hemmelighed«.

FORMIDLINGEN AF
HELHEDEN
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I dag er vi blevet mere bevidste om vigtigheden af at formidle helheder omkring
fortidsminderne. Derfor vil det i denne sammenhæng være oplagt at få markeret
ladegårdens omfang.
Ladegården har ligget mellem de vandfyldte voldgrave og borgbanken og er
aldrig tidligere blevet undersøgt. Da bygningerne har været af lettere
konstruktioner, formodentlig bindingsværk, er der i dag ikke bevaret synlige spor
af disse på jordoverfladen. Normalt ville man foretage en arkæologisk
udgravning af byggetomten, men en sådan større udgravning kan virke
ødelæggende for det bevarede fortidsminde, da dette jo faktisk bortgraves under
udgravningen. Endvidere vil en sådan udgravning være temmelig bekostelig.
I skrivende stund er vi i gang med at opmåle ladegårdsarealet med et
protonmagnetometer, et magnetisk følsomt instrument, der kan registrere sten og
tegl, og vi håber derved at kunne finde udstrækningerne af ladegårdsbygningerne. Såfremt opmålingen giver et godt resultat, skal denne nok suppleres med
arkæologiske sonderinger, før vi kan indtegne ladegårds bygningernes præcise
udstrækninger. Derefter kan der laves et projekt til formidlingen af bygningerne,
eventuelt ved græstørvsmarkering.

KALØ BORGRUIN

Bevoksningspleje

Da det igangværende istandsættelsesarbejde af borgruinen blev påbegyndt i
sommeren 1986, var bevoksningen omkring borgbankerne meget tæt, bestående
hovedsagelig af slåenkrat, rødtjørn og elmetræer. Den tætte bevoksning gjorde, at
det specielt om sommeren var meget vanskeligt at se jordværkerne omkring
borgbankerne. Disse væsentlige forsvarsværker henlå mere eller mindre i
bevoksningens mørke uigennemtrængelige glemsel, kun til glæde for fuglene.
Siden er der hver vinter blevet tyndet i bevoksningen, så gravene og voldene
igen tydeligt kan ses både inde fra land og fra borgruinen. Bevoksningen bliver
fjernet med varsomhed for at give bedre betingelser for lægeurter og andre
planter, som har vokset her, siden de blev bragt til Kalø i middelalderen.

Kalø borgruin er en af de mest besøgte fortidsminder i Danmark, og derfor er
det vigtigt, at formidlingen af ruinen omhandler hele det middelalderlige anlæg.
Anlægget fremstår nu således, at det kan forstås af alle uanset deres historiske
baggrundsviden. Og ruinen er nu i en sådan tilstand, at det er forsvarligt at
færdes på og omkring den.
Formidlingen af anlægget vil dog kunne forbedres ved forskellige tiltag - f.eks.
en markering af adgangsvejen til borgen. Således kan den besøgende opleve alle
borgens ydre spærringer og passere gennem ladegårdsarealet, hvor bygningerne
markerer sig i forhold til omgivelserne. Desuden er en bedre skiltning på både
ladegårdsarealet og borgruinen tiltrængt. Endvidere kunne det overvejes, om der
skulle laves adgang til hovedtårnets øvre vinduesnicher, således at den
besøgende derfra kunne nyde borgruinen, de ydre forsvarsværker og hele det
omkringliggende landskab.
Siden middelalderen har folk gået, løbet, kørt i kærre, karet og bil, skubbet
trillebøre, barnevogne og rullestole samt på mange andre måder transporteret sig
selv ud over vejdæmningen til Kalø. Årsagen til at folk skulle derud, har ændret
sig op gennem tiden, men oplevelsen derved er afgjort ikke blevet mindre.

Udsigt over ringmurene og ind over Kalø Vig. Udsigten fra tårnet er storslået og burde opleves af alle.
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KALUNDBORGS HØJBY OG BORGRUINER
- et middelalderligt byrum for konge og biskop, adel og borger

Af Niels Erik Jensen

Mens Absalon byggede borg ved Havn, byggede broderen Esben Snare
Kalundborg. Absalons borg var vel nærmest en »privatborg«, som senere blev
omgivet af bydannelse, mens Esben Snare anlagde en byborg. Et præcist og
stort anlagt projekt, som blev fuldført. Videre sammenligninger i de 2 byers
udvikling skal vi ikke dvæle ved her men blot slå fast, at Esben Snares
udstikning af Kalundborgs byplan omkring 1170 er gældende i dag.
Inde i fjorden mellem de 2 næs ved Kalundborg havde middelalderens
ledningsflåde en af sine vigtigste flådehavne. Dette var grundlaget for både by og
borg. Byborgen blev anlagt på 3 holme inde i bunden af fjorden. Esben Snare
og generationerne lige efter ham lagde først en vestborg og siden en østborg på
de yderste holme, og byen blev anlagt på den mellemste og største holm.
Omkring såvel by som borge blev beskyttende mure og tårne rejst, og med
vindebroer over gravene kunne borgherren meddele sin gæstfrihed til byens
borgere og besøgende.

Højbyens nordvestre hjørne med skjoldmuren i forgrunden og bymuren til venstre i billedet. I baggrunden Kalundborgs 5-tårnede kirke.
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1. Vestborg
2. Højbyen
3. Østborg

4. Folen
5. Præstegade 23
6. Skjoldmuren

7. Bymuren
8. Porttårn
9. Søndre kælderrum
10. Munkesøen (nu tørlagt)

Kalundborgs middelalderlige fæstningsværker indtegnet på moderne byplan. Omfanget af de udførte restaureringsarbejder er markeret på
tegningen. Esben Snares byplan er stadig intakt og flere steder i byen ses middelalderlige stenhuse. Efter tegning af Johannes Hertz.

EN ENESTÅENDE BYBORG

Østborgen eller slottet er i dag svært genkendelig som selvstændig enhed i
byborgen. Den nyere bebyggelse slører konturerne af det, som udgravninger
lader formode, er omfanget af den østre borgbanke og dens slotsbebyggelse.
Ruinerne efter borgens nordøstre bymur og bebyggelse er udgravet og frilagt
over perioden 1906 til 1972. Den velnok mest spektakulære bygning i denne
sammenhæng er Folen, en kvadratisk tårnbygning med ydre mål på 16 x 16,5
meter og murtykkelser på over 3 meter. Tårnets oprindelige højde kan der kun
gættes på. I dag står tårnet kun bevaret i en højde af 1 til 2 meter.
Vestborgen står overbevisende som separeret borgbanke efter de sidste års
retableringer af voldgravene ind mod byen og langs Lundevej. Udgravninger og
restaureringer af ruinerne efter borganlægget er sket etapevis siden 1907 og stod
færdige i 1953. Ruinerne i sig selv er ikke markante på borgbanken, men
identiteten af vestborgen er entydig i topografien.
Højbyen i midten emmer af sine middelalderlige rødder. Esben Snares byplan
står intakt som et stempel i byen, fastholdt af hans særegne femtårnede kirke på
byens højeste punkt for mundingen af Trompettorvet. Bebyggelsen omkring
torvet og kirken er i vid udstrækning af middelalderlig oprindelse. Biskop
Lodehats bispegård og det gamle rådhus lukker torvets nordside. Sydsiden
dannes af borgerhuse med renæssance-facader men sandsynligvis på
middelalderlige funderinger. Rektorboligen og kirkeladen i kirkemuren og det
overfor kirkeladen liggende borgerhus i Præstegade er alle middelalderlige
stenhuse i fuld højde.
Til billedet af Højbyens middelalderidentitet kan tilføjes den arkæologisk
37

KALUNDBORGS HØJBY OG BORGRUINER

bestemte bebyggelse langs Munkesøgades nordside - senest med udgravningen af
Gørtlerhuset tæt ved Risums gård. Et storslået håndværkerhus opført som
gavlhus i grundmur. Også ringmuren omkring byen er ved gravninger dukket
frem adskillige gange gennem tiden. Ved byens nordvestre afgrænsning er mure
Og tårne frilagte og restaurerede. Arbejderne er udført indenfor perioden 1909 til
1944. Det søndre hjørnetårn af den vestre bymur blev udgravet i 1952-53 under
museet Lindegården. Her er det frilagt og udstillet sammen med en model af
det middelalderlige Kalundborg.

KONSTRUKTIONSSKADER

Skov- og Naturstyrelsen har i perioden fra 1986 til 1990 gennemført
restaureringer og vedligeholdelsesarbejder på fortidsminderne i Kalundborg.
Arbejdet har væsentligst koncentreret sig om reparation af de konstruktionsskader, der er sket på ruinerne. Det er grundlæggende forårsaget af
frostsprængninger på grund af fugtkoncentrationer i murene fra overflade- og
grundfugt. Det er normalt at der kommer sætningsrevner på de terrænfunderede
ruiner, men det er sædvanligvis ikke det store problem at reparere dem ved
efterfugning. I Kalundborgs ruiner var konsekvenserne imidlertid mere
omfattende på grund af en godt 10 cm tyk murafdækning i hård beton. Den
stive beton havde på det nærmeste flået de øverste 3 til 5 skifter fra de
underliggende skifter.
Tyngden i arbejderne har ligget i restaureringen af bymuren og den ydre
skjoldmur ved byens nordvestre hjørne. Herudover er der udført arbejder på
Folen i Østborgen og Vestborgens sydvestre porttårn og søndre kælderrum.
Endeligt er der udført udvendige reparationsarbejder på Præstegade 23 i
Højbyen. Disse forventes iøvrigt i 1991 at blive fulgt op af indvendige arbejder
med retableringer på etageadskillelserne, således at bygningen kan gøres egnet
for fremvisning.

af betonafdæk-

Bymuren med den nye murede afdækning.

ningerne. Muren er en kassemur bestående

Bymuren

efter nedtagning

Der er muret ca. to skifter oven over den

af to facademure med en murkerne af sten

originale mur. Afdækningen har en aftrap-

og brokker i kalkmørtel.

ning som både følger murens naturlige fald
og giver en visuel stærk afslutning.
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EKSPERIMENTER MED
AFDÆKNINGER

Folens afdækning. Der er brugt en ler/grus
blanding til afdækning af den over 3 meter
tykke

mur.

Blandingen

arbejder

godt

sammen med murens oprindelige materialer,
der

hovedsageligt

består

af mørtel

og

granitsten.

Plan

af det

øverste

Problemerne med en fornuftig afdækning af ruinernes mure var størst der, hvor
man havde anvendt beton som ved bymurens nordvestre hjørne. Vi fjernede
derfor betonafdækningen på alle partier af bymuren og erstattede den med en
muret afdækning. Et argument for en muret afdækning er, at sætningerne kan
optages, hvor de sker i fugerne mellem teglstenene, og eventuelle senere
reparationer vil være enkle og overskuelige at udføre.
Til opmuring og fugning har vi anvendt en grovkornet kalkmørtel. Det har
været lidt af et problem at skaffe tilslagsmaterialet grovkornet nok, hvorfor en
blanding af sand og grus har været anvendt. Til murafdækningen har vi på
skjoldmurens nordligste del anvendt en fed kalkmørtel, og resten er muret i
hydraulisk kalkmørtel. Bymurens afdækning er derimod lagt i en mager
murcementmørtel.
De anvendte mørteltyper har forskellige egenskaber med hensyn til
smidighed, diflusionstæthed og frostsikkerhed.
Der må gå nogle år endnu før der drages konklusioner omkring
anvendeligheden af de tre mørteltyper til afdækning. De vil ikke alene blive
vurderet på holdbarhed og smidighed men også på, hvor nemt efterreparationer
kan udføres.
Vi har anvendt en anden type afdækning på tårnbygningen Folen ved
Østborgen. Bygningen står bevaret i 1 til 2 meters højde = ca. sokkelhøjde, men
enkelte steder med de nederste murskifter bevaret. Den over 3 meter tykke mur
er i soklen sat i kampesten sammenbundet og spækket med kalkmørtel, granitog teglflækker. Muren herover er opført som en kassemur i samme sværhed og
samme indre masse som soklen men med en skal af tegl på 1 til 2 sten.
Til afdækning af disse store murflader, som væsentligst består af mørtel og
granitsten, har vi forsøgt med en ler/grus-membran. Det anvendte ler er et
vulkansk lerprodukt, som udvider sig og danner en membran ved vand- og
trykpåvirkning. I tør pulverform er det sammenblandet med lerholdigt grus,
udlagt og stampet på murkronen i en tykkelse på 5 cm. Over membranen er
der yderligere lagt godt 5 cm lerholdigt grus som modvægt på membranen og til
slut et lag groft grus, der skal modvirke glatte flader.
Membranen synes efter 3 års prøvetid at virke efter hensigten, nemlig at lede
overfladevandet, så man undgår nedsivning i muren. Løsningen tør godt
anbefales til lignende murafdækninger, da den både er billig, smidig og
reparationsvenlig og til og med visuelt ganske diskret. Den kan have den
ulempe, at den bliver glat i regnvejr. Men hvem går på ruiner i regnvejr?

afdækningsskifte på

skjoldmuren. Afdækningen er let hvælvet så
regnvand

kan

løbe

af.

Tegning

N.E.

Jensen.
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EKSPERIMENTER MED
OVERFLADEBEHANDLING

Når gamle teglsten er smuldrede og afskallede, har praksis ved restaureringer
ofte været at skifte dem ud. Men med præstegadehuset i Højbyen, der er et fuldt
bevaret bolighus fra ca. år 1500, har vi forsøgt at ændre praksis. De mest defekte
sten er ganske vist også her udskiftet, men på husets nordside mod gaden og på
østgavlen er større partier af teglsten søgt bevaret ved opfugtning med kalkvand.
Effekten af kalkvandet skulle gerne være en tilførelse af bindemiddel i stenene,
da disse har haft en kontinuerlig afsmuldring af overfladen. Efter et års forløb
viser resultatet sig at være en stabilisering af overfladen, men der sker muligvis
en nedbrydning bag den ydre stabiliserede skal. Forsøget vil løbende blive
undersøgt, og viser metoden sig at være holdbar, vil man fremover kunne bevare
originalt murværk over en meget længere periode, end vi kan i dag.
Midt mellem bybankens høje skrænter og Munkesøens flade har vi bymurens
søndre forløb. Det betyder, at det vand, der kommer fra bybanken, udsætter
bymurens nordside for et anseeligt tryk. Dette er forsøgt lettet ved at lægge et
dræn ca. 1 meter bag muren, som er ført gennem muren til en faskine i
Munkesøen. Murens nordside er yderligere søgt fugtbeskyttet ved en
lermembran på de flader, som ligger under jord. En tilsvarende lermembran er
nedstukket langs skjoldmurens byside.

Del middelalderlige hus i Præstegade. De gamle smuldrede teglsten er bevaret ved at fugte
med kalkvand. Kalkvandet tilfører bindemiddel til stenene, hvorved skallen af teglstenene
stabiliseres. Foto N.E. Jensen.
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ET AKTIVT
FORTIDSMINDE

Esben Snares genialt udtænkte og fuldførte plan for en byborg har overlevet genkendelig i sin helhed og stadig fuldt funktionsdygtig for bydelens
vedkommende. Kalundborg er et aktivt fortidsminde, og når vindebroen fra
byen til vestborgen retableres, og de svageste bygningsspor på Vestborgen
markeres, så er den historiske sammenhæng, formidlingen heraf og den daglige
forbindelse mellem by og rekreativt område smeltet optimalt sammen. Modellen
af Kalundborg er fin at betragte for overblikkets skyld, men at bevæge sig i de
samme byrum som adel, borgere og gejstlige gjorde i middelalderen - det er at
føle historiens vingesus.

Højbyen, voldgraven og vestborgen set mod sydvest. Graven blev udgravet i årene 1983-88 og er med til al anskueliggøre byens
forsvarsværker. Det vil være oplagt at retablere broen over graven, så oplevelsen af at bevæge sig mellem borg og by forstærkes. Foto: N.E.

Jensen.
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HAMMERSHUS RUIN
- 170 år som nationalklenodie

Af Kjeld Borch Vesth

Vores største og mest imponerende ruin er Hammershus ruin, der ligger på
Bornholm ikke langt fra øens nordligste punkt. Den skal være bygget i midten af
1200-årene af ærkebispen i Lund, Jacob Erlandsen, og kom til at fungere som
borg og fæstning i mere end 400 år. I slutningen af 1600-årene var Hammershus
imidlertid blevet forældet som militært anlæg. Vedligeholdelsen ophørte, og man
begyndte at hente materiale her, bl.a. til den nye fæstning på Christiansø.
Hammershus lå hen som ruin og stenbrud i mere end 100 år, før den blev
fredet ved en kongelig forordning i 1822. Det blev en af de første egentlige
fredninger af en ruin som fortidsminde. Samtidig med fredningen blev der meget
fremsynet iværkssat et tilsyn. Forpagteren af slotsgrunden fik opsyn med, at der
ikke skete overgreb på ruinen. Til gengæld blev han fritaget for militærtjeneste.

Hammershus set fra øst. Man kan stadig fornemme, hvordan middelalderens Hammershus må have givet indtryk af uindtagelig styrke.
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1. Mantelgården
2. Manteltårnet
3. Fæstningsgården (slotsgården)
4. Slotsporten
5. Jordskanse
6. Smørkælderen
7. Gamle Smørkælder - Herover batteriet »Katten«
8. Magasinbygningen
9. Blommetårnet
10. Stalde
11. Lade
12. Koborre Runddel
13. Havporten
14. Kanonbatteriet
15. Rævetårnet
16. Vestre Runddel
17. Bryggers og bagers
18. Vicekommendantens hus
19. Hundetårnet
20. Svenskehullet
21. Ridestald (nu forsvundet)
22. Nordre forborg
23. Batteriet »Plinten«
24. Østre forborg
25. Søndre forborg
26. Tinghuset
27. Brohus
28. Slotsbroen
29. Vestrefestningsmur
30. Nordre festningsmur

INTERESSE FOR
FORTIDSMINDERNE

0

100

200 m

Plan af Hammershus. Mål 1:2500

Efter nogle år blev det klart, at det ikke var nok at frede ruinen, den måtte også
vedligeholdes, hvis den ikke helt skulle forgå. Der blev på lokalt initiativ iværksat
forskellige reparationer og afstivninger af de faldefærdige mure. Arbejderne blev
udført efter bedste mening, men uden restaureringsfaglig viden og delvis med
forhåndenværende materialer. Efterhånden blev det klart, at det ikke kunne
fortsætte på denne måde, og omkring 1880 besluttede »Direktionen for de
Antikvariske Mindesmærkers Bevaring«, at undersøgelserne og vedligeholdelsen
af Hammershus var et nationalt anliggende.
Det blev kunstneren og møntsamleren, den senere direktør for den Kgl.
Mønt- og Medalliesamling, Peter Hauberg, der gennem næsten 50 år kom til at
lede de store udgravninger og den efterfølgende restaurering af Hammershus.
Den øgede interesse for fortidsminderne betød ikke alene, at der blev iværksat
bevaringsarbejder, men også - mere uheldigt - at man søgte at udnytte ruinen
kommercielt. Der blev bygget to store hoteller og flere pensionater omkring
ruinen. Det nærmeste, »Hotel Hammershus«, kom til at ligge mindre end 100
meter fra ruinen.
Den situation, der her opstod, er et godt eksempel på, at den turistmæssige
udnyttelse af fortidsminderne forudsætter en overordnet planlægning. Her kan de
forskellige interesser afvejes, så turismen ikke ødelægger de kvaliteter, som den
lever af.
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Som følge

af den

øgede

interesse for

Hammershus, skød der flere pensionater og
hoteller op omkring ruinen. I 1914 blev
hotel Hammershus bygget mindre end 100
meter fra ruinen. Her lå det indtil 1960,
hvor det, sammen med et par pensionater,
blev

revet

ned

i forbindelse

med

en

saneringsplan for Hammershus omgivelser.

Da arealerne omkring Hammershus efterhånden var ved at gro sådan til, at
ruinen knapt kunne ses for træer og bebyggelse, blev der i 1960 nedsat et
udvalg, »Hammershusudvalget«, der skulle koordinere de forskellige interesser.
Udvalget lagde op til en omfattende rydning af bevoksningen og fjernelse af

den uheldige bebyggelse. Det medførte, at staten i løbet af de følgende år
opkøbte og nedrev hotellerne og den øvrige bebyggelse omkring ruinen.
Samtidig blev der iværksat en omfattende rydning af bevoksningen. De
oprindelige omgivelser blev genskabt, så Hammershus igen kunne opleves som
den magtfulde borg, frit beliggende på sin 75 m høje klippeknude - omgivelser.
der er vores største fortidsminde værdige.

UNDERSØGELSER FRA
STILLADSHØJDE
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Hammershus er så stor, at den kræver et fast tilsyn og stadig vedligeholdelse.
Der er ialt mere end 2 km mure og over 20.000 m2 murværk. Sådan har
tilstanden været siden den store restaurering omkring århundredskiftet. Af denne
grund har Hammershus i højere grad bevaret sin umiddelbare dokumentationsværdi i modsætning til mange af vore øvrige ruiner, der har faet lov at forfalde i
længere perioder, inden der er blevet iværksat bevaringsforanstaltninger. Da
forfaldet her ikke har fået lov at udvikle sig i samme omfang som andre steder,
er der bevaret langt mere af det oprindelige murværk synligt. Det betyder, at vi
mange steder umiddelbart kan læse borgens bygningshistorie ud af murene.
Det er stadig ikke klart, hvor mange undersøgelser Peter Hauberg foretog, og
hvordan han dokumenterede dem. Han nåede aldrig selv at skrive borgens
bygningshistorie.
Der har ikke foreligget beretninger og opmålinger fra Haubcrgs arbejde - kun
et sæt opmålingstegningcr af den restaurerede ruin. Derfor er der i de seneste år
sideløbende med vedligeholdelsesarbejdet foretaget en bygningsarkæologisk
dokumentation af de murflader, der har været adgang til, når der har været
opsat stilladser. Da undersøgelserne har været styret af de nødvendige
vedligeholdelsesarbejder og ikke af forskningsmæssige grunde, er oplysningerne
kommet stykvis og uden sammenhæng. Alligevel har det været muligt, uden at
foretage indgreb i murene, at gøre mange interessante iagttagelser, som kan
forta'lle om borgens udvikling.

HAMMERSHUSRUIN

Skydeskår og krenelering

Vestre fæstningsmur nord for Vestre Runddel. I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder var det her muligt at registrere murens
oprindelige udseende, og hvordan den ad
mindst to gange var blevet forstærket.

I forbindelse med istandsættelsesarbejder på fæstningsmurens vest- og nordside
har vi kunnet se, hvordan det ældste borganlægs mure faktisk har været forsynet
med skydeskår eller krenelering, som vi forestiller os, der skal være på en
»rigtig« middelalderborg.
Ved sikringsarbejder på den vestre fæstningsmur nord for den vestre rondel
blev der lejlighed til at studere en gammel glug eller skydeåbning. Her kunne
det konstateres, at muren var blevet forstærket mindst to gange. Den ældste mur
var i forhold til de nuværende mure ganske tynd. Det nederste af muren var
bygget af kampesten og omkring 79 cm tyk. Oven på denne var der et
brystværn af store røde teglsten, de såkaldte munkesten. Det havde været
minimum 2 m højt og kun en sten eller ca. 30 cm tyk. Som aftryk i den første
forstærkning af muren kunne man se, at den havde haft en krenelering med
skydeskår, der havde været ca. 120 cm brede, med 126-131 cm brede og 70 cm
høje kamme imellem. Skydeåbningen havde skrå false, og den udvendige bredde
var kun 6 cm - en åbning, der kunne anvendes til udkik og eventuelt til at skyde
gennem med en langbue, men næppe med armbrøst. Vægtergangen bag
brystningsmuren havde kun været ca. 40 cm bred, altså næppe bred nok til at
kunne lærdes, endsige kæmpe på. Man må derfor nok forestille sig, at den har
været forsynet med en løbegang og måske en overbygning af træ, en såkaldt
hurd.

Forsøg på rekonstruktion af vestre fæstningsmurs oprindelige udseende ved Vestre Runddel og de to forstærkninger af muren. Ved den første
forstærkning er muren også blevet forhøjet og skydeskårene er blevet tilmuret. Gluggen, eller skydeåbningen, er derimod blevet bevaret og
indgår også i den nye mur. Ved den anden forstærkning er muren igen blevet forhøjet, men nu er gluggen også blevet sløjfet.
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Rejst plan af Hammershus ruin, formentlig
fra 1700-tallets midte. Tegning i Forsvarets
Bygningstjenestes

Historiske Arkiv.

Et af de uafklarede punkter ved Hammershus er den såkaldte Havport, der i
vestmuren, 4 m over terræn, vender ud mod de stejle klippeskrænter ned mod
havet. Den kan have været tænkt som en udfaldsport, eller måske er det den
oprindelige indgang til borgen. Undersøgelserne har ikke kunnet give svar på
disse spørgsmål, men de har derimod givet nye oplysninger om dens oprindelige
udseende. Porten hører med til de ældste bevarede dele af borgen og hænger
sammen med de tidligere beskrevne krenelerede mure. Man har tidligere ment,
at porten har været forsynet med vindebro, faldgitter og en såkaldt brétèche - en
udbygning, hvorfra man kunne skyde lodret ned på en angribende fjende foran
porten.
Ingen af disse forhold har kunnet bekræftes ved undersøgelserne. Derimod
har det kunnet påvises, at porten foroven har været afsluttet med en krenelering
over to smigede skydeåbninger, svarende til åbningen i muren længere mod
nord.

Havporten

Forsøg på

rekonstruktion

ningsmur og Havporten.
Havporten

af vestre fæstHvilken funktion

oprindelig har haft er stadig

uvist. Vi har dog kunnet konstatere, at den
har været kreneleret som fæstningsmuren, og
at der har varet to skydeåbninger svarende
til den i jæstningsmuren. Valsen rundt om
portåbningen er ikke, som

man før har

troet, et spor af en vindebro, men snarere en
dekoration.
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En lignende iagttagelse kunne gøres på den nordlige fæstningsmur. Mens
kammene her svingede lidt i bredden fra 168-174 cm, havde skydeskårene
omtrent den samme bredde, nemlig 176 cm. Når man tænker på den anvendte
byggeteknik, er dette forhold helt naturligt. Vi ved fra middelalderlige
afbildninger, at bygmesteren til afsætning af mål bl.a. har haft et favnemål, en
slags tommestok inddelt i tre alen eller 6 fod og måske underdelt i tommer.
Efter brystningsmuren var opmuret til den højde, hvor skydeskårene skulle
begynde, har man påbegyndt arbejdet med opførelsen af kammene fra en ende.
Når målene til skydeskårene skulle afsættes, har håndværkeren lagt sit favnemål
på muren og sagt: »Her skal den næste kam begynde, og her skal den slutte«.
Det var klart, hvor den skulle begynde, nemlig 3 alen fra den sidste kam, men
det var mere usikkert, hvor den sluttede. Man var nemlig afhængig af de
materialer, man havde til rådighed, såsom murstenens størrelse. Da man
normalt kun underdelte murstenene for at skabe forbandt i murværket, kom
stenenes størrelse til at bestemme, hvor stor kammen blev. Mellemrummet blev
derimod hver gang i alen. Del betyder, at vi måske her kan se hvilket alenmål,
der er anvendt ved opførelsen af Hammershus. Det synes således at have varet
på 58,7 cm svarende til en fod på 29,3 cm - et mål, der iøvrigt går igen i
murens tykkelse, der er 89 cm eller 3 fod.
På denne mur, der også har været forstærket på bagsiden, er forstærkningen
senere fjernet eller styrtet ned, så murens oprindelige bagside delvis er frilagt.
Her ses det, at der har været en ca. 30 cm bred hylde under vægtergangen.
Måske har den båret en rem, der igen har båret en vægtergang af træ.

HAMMERSHUS RUIN

Manteltårnets højde

Tilsvarende har det været muligt at påvise i hvert fald tre byggefaser i
Manteltårnet ved undersøgelser i forbindelse med fastlægning af løse sten på
toppen af tårnets nordmur. På baggrund af disse begrænsede undersøgelser
synes tårnet oprindelig at have været 4 etager højt og afsluttet med en kreneleret
vægtergang. De nederste 3 etager var opført af granit med hjørneafslutninger af
den bornholmske limensgadesten, mens den øverste etage og vægtergangen var
opført af teglsten. Etageadskillelserne over de tre nederste etager bestod af
træbjælkelag, mens fjerde etage var overhvælvet med to store tøndehvælv. Dette
tyder på, at der har været et fladt tag som en stor platform bag de krenelerede
mure.
Ved den næste byggefase, der tydeligt lader sig registrere, blev tårnet forhøjet
med en etage og fik en ny kreneleret vægtergang. Der er ikke konstateret spor
efter en overhvælving af den nye etage, men bjælkelaget har her ligget så tæt, at
det i givet fald kunne have båret et muret eller flisebelagt gulv. Så der kan også
i denne fase have været et fladt tag bag kreneleringen.
I den sidste fase har tårnet været 6 etager højt og haft det dobbelte tegltag,
som vi også kender fra afbildninger af tårnet fra begyndelsen af 1700-årene.

1:500
nordside. På denne side af

Forsøg på rekonstruktion af Manteltårnets tre klare faser. De to første faser har haft

tårnet, der har undgået større restaurerin-

krenelering og fladt lag. Den sidste fase, hvor tårnet er forsynet med to parallelle tage,

gsarbejder, kan vi tydeligt konstatere mindst

kendes fra flere afbildninger fra

Manteltårnets

1700-årene.

tre klare byggefaser. På Mantelgårdens mur
ses, at der over kampestensmuren har været
en 1 1/2 sten tyk muret brystningsmur.

Ringmurene

En gennemgang af borgens mure viser, at de i deres ældste form svarer til de
undersøgte dele af nordre og vestre fæstningsmur. Murene var nemlig ret spinkle
med den nederste del opført af granitsten. De steder, hvor murene har været
bevaret i tilstrækkelig stor højde, kan man se, at de har haft en brystningsmur af
teglsten. Derfor formoder vi, at Hammershus er opført ret hurtigt som en helhed
med manteltårn og mantelgård, fæstningsgård og forborge, og med ret spinkle
mure. Disse er så blevet forstærket, måske ret hurtigt derefter.
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TURISTEN OG RUINEN

Hammershus besøges årligt af mellem 2- og 300.000 gæster. Det betyder, at der
er et stort slid på både ruinen og dens omgivelser. Det er derfor nødvendigt hele
tiden at holde ruinen og dens omgivelser ved lige - ikke alene for at bevare
Hammershus' værdi som historisk dokument, men også for publikums sikkerhed.
Det er vigtigt, at selv små skader på ruinen straks udbedres, og at der holdes
rent på området. Hvis dette ikke er tilfældet, vil publikum ikke føle noget ansvar
for selv at holde rent på området, og det vil derfor hurtigt blive en
uoverkommelig opgave. Samtidig vil selv små skader hurtigt udvikle sig til
egentlige problemer, ikke fordi publikum ønsker at lave hærværk, men fordi det
er forfærdeligt svært ikke at pille bare lidt ved en løs sten.
Med så mange besøgende er det også en forpligtelse at formidle ruinen bedst
muligt. Alle dele af ruinen skal være synlige, og for at fordele folk, så
slidskaderne begrænses, skal det være muligt at færdes over hele området.
Græsset må derfor slås tæt, både for at etablere en slidstærk overflade og for at
sikre gode oversigtsforhold.
Arealerne omkring borgen græsses af får for at holde plantevæksten nede, så
også borgens ydre forsvarsanlæg kan ses. Det har dog vist sig, at fårene alene
ikke kan holde arealerne, så derfor er det nødvendigt med en supplerende
manuel slåning.
Den umiddelbare formidling af borgen er suppleret med opsætning af skilte
rundt omkring på arealet. I 1990 er der åbnet en udstilling i besøgscentret
Slotsgården tæt ved ruinen. Her fortælles om livet på borgen i middelalderen, og
ved hjælp af modeller kan de besøgende få en fornemmelse af, hvordan borgen
kan have set ud, da den var i funktion.

Hammershus set fra sydøst. Fårene er et vigtigt element i plejen af området og indgår naturligt i omgivelserne.
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DE FASTE HUSE OG
FORSVARSANLÆG
Sandflugt, krav om øget komfort og flytning af funktioner er
alle årsager til, at faste huse og forsvarsanlæg er blevet
opgivet. Tilbage er kun sparsomme ruiner af anlæg, som for
en stor dels vedkommende er blevet udgravet fra midten af
1800-årene til midten af 1900-årene.

Asserbo ruin
Orlogsværftet Engelsborg

49

ASSERBO RUIN
- et tidligt udgravet anlæg

Af Charlotte Haas

På Nationalmuseet findes en Jacob Kornerup-tegning, der forestiller Frederik
VII rygende på tobakspibe, mens han mageligt henslængt i en stol modtager
beretning fra J.A.A. Worsaae. I baggrunden er en flok soldater i færd med at
grave.
Den situation, der udspiller sig her, giver et interessant billede af hele
atmosfæren omkring de arkæologiske udgravninger i midten af 1800-årene.
Udgravningerne kan sammenlignes med en form for overklassesport, hvor
konkurrencemomentet omkring hvem, der fandt hvad først fra vor storslåede
fortid, var en stor drivkraft. Det manuelle arbejde blev der dog ikke taget del i;
man lod soldater eller lokale folk tage sig af den side af sagen og skrev så selv de
hædergivende afhandlinger. Sådan har situationen også været, da Frederik VII
lod Asserbo udgrave i 1849. Her blev beretningen fra udgravningen også skrevet
af en anden, nemlig af kongens livskytte Christian Herman Jørgensen. Kongen

Asserbo set fra sydøst. Den i 1974 retablerede voldgrav er et vigtigt element i forståelsen af ruinen og dens beliggenhed. Graven er dog i
stadig fare for at gro til, hvorfor vedligeholdelsen af området også indbefatter oprensning af voldgraven.
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Asserbo 1849, plan udført af Th. Zeltner. Nord- og vestfløjens kældre er markeret med
»A«. Nord er nedad på tegningen. Kældervæggenes nicher er i dag så godt som forsvundet.
Foto

Nationalmuseet.

holdt derimod selv forelæsningen om udgravningen i Det Kongelige Nordisk
Oldshriftsselskab.
I dag ligger ruinerne af Asserbo som et idyllisk sceneri i Asserbo Plantage
omkranset af de retablerede voldgrave og i skovklædte omgivelser. Sceneriet var
knap så idyllisk i 1600-årene, da hele området blev hærget af flyvesandet, som
fordrev beboerne i de nærliggende landsbyer fra stedet. Asserbo blev også ramt
af sandet, og i begyndelsen af 1700-årene blev den endeligt opgivet og overladt
til stenbrydere og sandmasser. I midten af 1800-årene var de oprindeligt
vandfyldte grave forlængst opfyldte.
Asserbo betragtes i dag som et verdsligt anlæg, men borgen har faktisk ført en
gejstlig tilværelse i en stor del af sin tid. Stedet var i 1137-46 i Esrum klosters
eje. I 1163 skænkede Absalon området til munke af Karteuserordenen, som her
forsøgte at grundlægge et kloster. Allerede i 1169 erhvervedes stedet dog af Sorø
kloster, som drev det som »grangia», dvs. som ladegård. Efter at have været i
slægterne Oxe og Laxmands eje i omkring 100 år, overtog kronen borgen
endeligt i 1560. Den blev drevet som et regulært gods, indtil flyvesandet satte en
stopper for dette.
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DET BLOTLAGTE
MURVÆRK

For at stoppe det fremadskridende forfald og samtidig gøre anlægget mere
forståeligt for den besøgende, blev der i foråret 1990 indledt sikrings- og'
markeringsarbejder. Bortset fra retableringen af voldgraven og mindre arbejder
på nordfløjen i 1974, havde ruinen ikke tidligere været vedligeholdt. Herved er
Asserbo atypisk for de ruiner, vi har beskæftiget os med. Ruinen havde stort set
undgået tidligere restaureringers problemfyldte cement- og betonbehandlinger.
Skaderne var derfor også af en noget anden karakter. Hovedårsagerne til ruinens
sørgelige tilstand var her vegetationen, hvis rødder havde sprængt murværket,
den sure regn, der havde opløst kalkfugerne og sliddet fra de mange besøgende.

Vi blotlagde ialt 6 af de 9 murede piller,
som havde båret hvælvene i tårnrummet.
Pillerne blev muret 3-4 skifter op med nye
munkesten og i det oprindelige forbandt.

Indsatsen blev i første omgang koncentreret om tårnets og vestfløjens kældre.
Begge steder var rummenes konturer udvisket, fordi bygningsmateriale fra de
meget forvitrede mure var styrtet ned i rummene, og dækkede for de dele, der
stadig var bevaret.
For at komme ned til en fast bund, hvorfra sikringsarbejderne kunne
begynde, var det nødvendigt at fjerne laget af brokker og jord langs væggene. Vi
fjernede materiale ned til det tætte lerlag i højde med murenes syldsten, hvor
Frederik VII havde stoppet sin udgravning.
I tårnrummet blotlagdes herved sporene af 6 af de ialt 9 murede piller, som
har båret rummets hvælv. Hvælvene må være indbygget efter opførelsen af
sidemurene. Hvælvpillerne var ikke i forbandt med sidemurene, og deres
syldsten korresponderede ikke. Stenstørrelsen i de murede piller adskilte sig også
fra det øvrige murværk. Efter pillernes placering må rummet have været
overhvælvet af 4 hvælv mod vest, samt formodentlig et tøndehvælv langs
østmuren.
Murene er opmuret i et lidt uregelmæssigt munkestensforbandt over en
kampestenssokkel af ret uens højde. Forskellene er udlignet ved flittig brug af
rulskifter. Der ses i murværket mindst to forskellige stentyper: En hårdtbrændt,
blårød sten primært brugt yderst i murværket, og en noget blødere, lys rød sten
brugt som fyldsten inde i murlivet.
I tårnets meget ødelagte nordmur er der væsentlig flere kampesten end i de
øvrige 3 mure. I nordøsthjørnet springer en meget stor kampesten så langt frem
i murværket, at man har måttet tilhugge adskillige af teglstenene i facademuren.
Dette kunne tyde på, at vi her står overfor et ældre murparti - en tidligere
bygning eller ringmur, som er indgået i tårnets kælder.
Man har tidligere gættet på, at borgen skulle være anlagt oven på det kloster,
som karteusermunkene forsøgte at grundlægge. Det fundne ældre murparti kan
måske stamme herfra.
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NYE STØTTEMURE

For at støtte det originale murværk i kældermurene og sikre det mod yderligere
forfald, blev de indvendige facademure, som helt eller delvist manglede,
genopmuret i nye munkesten. De nye støttemure blev opført i 3-4 skifters højde i
samme forbandt som de oprindelige mure. Hvælvpillerne i tårnet blev ligeledes
muret op efter det oprindelige forbandt. På denne måde kunne rummenes
oprindelige størrelse og indretning markeres samtidig med, at det originale
materiale blev sikret ved opmuringen. Støttemurene blev ført op til en højde, der
blev bestemt af de enkelte mures tilstand.
Hvor det var nødvendigt, blev murkernen suppleret med en aftrappet
støttemur opført af brokker fundet på stedet. I de øvrige mure blev huller og
fordybninger fyldt op og revner fuget ud, så regnvand nu ledes væk fra muren i
stedet for at opsamles i den. Resultatet blev således en glidende overgang fra
den indvendige facademur og op til borgbankens niveau. Til hele dette arbejde
er der anvendt en fed hydraulisk kalkmørtel.

Tårnets sydmur set fra vestfløjens kælder,
før restaurering. Stien på tværs er spor af
de besøgendes slid på ruinen. På grund af
nedfaldet

materiale

og

overgroning

er

murenes afgrænsning vanskelig at se.

Tårnets sydmur set fra vestfløjens kælder,
efter restaurering. Kælderens afgrænsning er
nu præciseret. De genopmurede indvendige
faeademure sikrer også murene mod yderligere forfald.
venstre

i

Den aftrappede støttemur til
billedet

vil

blive

dækket

græstørv, som beskytter murkernen.
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NY TRAPPE

Der kommer mange besøgende på Asserbo. Dette har selvfølgelig også slidt på
ruinen, især fordi adgangen til kældrene tidligere skete hen over murene, der
blev trådt mere og mere i stykker. Nu er der igen etableret adgang til vestfløjens
kælder ad den oprindelige trappe. Trinene, der var skubbet ud af deres leje af
store trærødder, er lagt på plads, så trappen igen er god at gå på.
Tårnets trappe var derimod så godt som væk. Ud over det nederste trin var
kun trappens fundament bevaret. I stedet for at genopbygge en trappe af sten
blev der etableret en trætrappe bestående af vanger og stødtrin. En sådan trappe
kan lægges ovenpå det bevarede materiale, og trinene fyldes med jord. Det er en
god trappetype til fortidsminderne, idet den er nem at konstruere, let at etablere
på stedet, og med sin enkle materialeholdning falder den hurtigt ind i
omgivelserne.
Det idylliske Asserbo fremkalder mange følelser hos publikum og har altid
haft stor lokal betydning. Det har været den perfekte ramme om romantiske
bryllupper, men det har også været det oplagte sted for opførelsen af festspil om
egnens historie og sagn.
Uddrag fra festspillet på Asserbo den 12. august 1928:
»Frederik VII (med to Herrer): Hør mig, nu kære Kavaler/ vi vække nu af Dvale/
vort Asserbo, tildækt med Sand.
Første Herre (skeptisk): Ja, der er saare meget Sand...
Kongen (slaar ham haardt paa Skulderen): Guds Drot - saa flytter vi det, Mand!«

Princip tegning af vangetrappe med jordfyldte trin. Denne type anvendes ved mange
fortidsminder, da den er nem at etablere og
harmonerer godt med omgivelserne.

Når sikringsarbejderne er afsluttet, og markeringen af de øvrige bygninger i
anlægget er foretaget, vil oplevelsen af »det historiske sted« være yderligere
forstærket, samtidig med at ruinerne er sikret bedst muligt for fremtiden.

Asserbo, sydfløjen set fra nord. Selvom det ser idyllisk ud, lider ikke blot ruinen, men også voldgraven under den kraftige vegetation.
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ORLOGSVÆRFTET ENGELSBORG
- forsvar og skibsbygning

Af Jørgen Frandsen

Møder man op på Nakskov havn om morgenen, kan man sejle med postbåden
ud til Albuen. Den sejler via den gamle naturlige sejlrende, og den første ø, den
lægger til ved, hedder Slotø.
I 1509 opfører Kong Hans her et befæstet orlogsværft kaldet Engelsborg, og
samtidigt flyttes lensadministrationen for Lølland fra Ravnsborg til Engelsborg.
Orlogsværftet bygger bl.a. »tvende store Skibe, Engelen og Mariam, hvert paa
Fire Lester, deres Lige ikke tilforn haffde veret udi Østersøen« skriver A.
Huitfeldt i »Danmarks Riges Krønike«. Orlogsværftet er i brug indtil midten af
1500-årene, hvor det nedlægges.
Øen hed oprindeligt Ebelø, men ændrer efterhånden navn og kommer til at
hedde Slotø. I 1623 istandsætter Christian IV orlogsværftet, og der bygges atter
skibe i en periode på ca. 10 år, hvorefter det igen nedlægges og delvist
nedbrydes, da man ville bruge materialerne til Nyborg slot. I 1809 anlægges et
kanonbatteri på Slotø. Det skal forsvare indsejlingen til Nakskov mod
englænderne, men nedlægges efter kun få års brug.

Slotø med ruinen af Engelsborg i forgrunden, set fra nord. Foto Knud Rasmussen, Centraltrykkeriel, Nakskov.
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Plan af Engelsborg. Mål 1:1500. Ud for
vestre flankemur ses, hvor det oversvømmede
kajanlæg blev registreret.

Under 2. Verdenskrigs sidste del havde ØK 3 skibe lagt op ved Slotø. Et af
dem var det senere så berømte »Jutlandia«. Den 4. maj 1945, klokken 19.00,
blev skibene angrebet af 9 Mosquito jagerfly, og det ene af skibene blev så hårdt
ramt, at det sank. Gården på Slotø blev ligeledes ramt og nedbrændte. Klokken
20.40 sluttede 2. verdenskrig på Slotø.

ORLOGSVÆRFT MED
TÅRN OG SKYDESKÅR

Det befæstede orlogsværft var beliggende på øens nordspids og bestod af et svært
tårn i to stokværk, hvorfra to flankemure med en indbyrdes vinkel på ca. 45
grader løb ned til stranden. Flankemurene havde mod vest indgangsporten og
mod øst en mindre dør. Tårnet og den smalleste del mellem flankemurene var
overdækkede. Anlægget var adskilt fra øen af to vandfyldte grave med en
mellemliggende vold. Værftet med beddingerne (tidligere kaldet bradbænkene)
og andre for værftet nødvendige funktioner var placeret mellem de beskyttende
flankemure.
Andre bygninger på øen med tilknytning til værftet har bl.a. indeholdt
indkvartcringsfacilitetcr og administration.
Tårnet havde en diameter på 11 m og en murtykkelse på 3,5 m. Til forsvar
af værftet var der i tårnet placeret 7 skydeskår forneden og et ukendt antal på
første stokværk. Begge flankemurene havde mindst 10 skydeskår, og to af tårnets
skydeskår var anbragt sådan, at der kunne beskydes ned langs flankemurene.
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RESTAURERING OG
STABILISERING

Ruinen før restaurering.

Ruinen efter restaurering.

REKONSTRUKTION OG
FORMIDLING
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Ruinerne af orlogsværftet blev frilagt i årene 1944-47 af gymnasieelever fra
Danmark, Norge, Holland og Sverige under ledelse af adjunkt Marius Hansen
fra Nakskov. Efter frilægningen af de bevarede murrester af tårnet og
flankemurene lå ruinen ubemærket hen uden at være blevet sikret. Den
begyndte efterhånden at gro til, og de frilagte murpartier blev igen udsat for det
til tider barske danske vejrlig.
I 1985 igangsattes en registrering af ruinens tilstand, og det viste sig hurtigt,
at en restaurering var stærkt påkrævet, hvorunder det ville blive nødvendigt at
stabilisere dele af murværket.
På en stor del af den bevarede facademur på tårnet var de murstensbindere,
der skulle binde facaden til den bagved liggende murkerne, knækkede. Dette
bevirkede, at facadestencne stod som en tynd, ustabil skal uden på murkernen.
Et enkelt mindre parti var styrtet ned og lå som en bunke murstensbrokker ved
tårnets fod.
Det var under restaureringen vigtigt for os at bevare så meget af den originale
facademur, som det var teknisk muligt. For at stabilisere den fraknækkede
facademur blev nogle af de knækkede mursten udtaget. I hullet blev der boret
skråtstillede, rustfrie murankre ind i murkernen. Ankrene blev derefter
fastmurede i facademuren sammen med den udtagne knækkede mursten. De
øverste løstliggende murskifter blev omlagt således, at direkte vandnedtrængning
mellem murkernen og den fraknækkede facademur kunne forhindres. Det parti
af facademuren, som var nedstyrtet, kunne, efter udboring af de knækkede
murstensbindere i murkerncn, genopsættes i det forbandt, som den havde inden
nedstyrtningen. Kun murstensbindere i kernen var nye. Fugerne i tårnets facade
var visse steder udvasket indtil en dybde af ca. 10 cm, og det var derfor
nødvendigt at efterfuge for at stabilisere murværket.

I flankemurene var 3 af skydeskårene bevarede i en sådan tilstand, at de
stadigvæk fremstod som huller i muren. De fleste af facademurstenene i selve
skydeskårene var blevet fjernet. Men netop disse 3 skydeskår har en væsentlig
betydning for formidlingen af værftets forsvarssystem. Det ene af disse skydeskår
er placeret i den østre flankemur, og det viste sig under en nøjere gennemgang
af skydeskårenes tilstand, at murkernens overmuring var i en meget dårlig
tilstand. Der var opstået mange revnedannelser i overmuringen, og den var i
overhængende fare for at styrte ned.
De to hovedproblemer, der skulle løses, var det formidlingsmæssige - at
bevare det visuelle indtryk af skydeskåret i den østre flankemur, og det
konstruktive - at etablere en understøtning af den dårlige originale overmuring.
Det var ikke muligt at stabilisere den bevarede overmuring på grund af dens
dårlige tilstand, men efter en nøje opmåling og registrering af de bevarede rester
af skydeskårene viste det sig muligt at rekonstruere skydeskårene. Dette blev
bl.a. muliggjort af de bevarede mørtelaftryk af facademursten, således at et
»negativ« af skydeskåret kunne opmåles. Skydeskårene viste sig at være ens
opbyggede med undtagelse af skydeskårene nærmest tårnet. Her var skårene
blevet drejet, så skudvinklen blev større og skydefeltet derved bedre dækket.
Det er altid vanskeligt at lave rekonstruktioner, da disse kun bør udføres,
såfremt sporene, som ligger til grund for udførelsen, er entydige. Og selv i en
sådan situation bør rekonstruktioner kun anvendes med forsigtighed.
Hvert skifte blev udlagt inden opmuringen, således at det kunne kontrolleres,
at de nye munkesten blev placeret i henhold til opmålingerne og de bevarede
spor. For at stabilisere muren yderligere blev et mindre parti af yderfacaden
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rekonstrueret. Både rekonstruktionen af skydeskårene og af yderfacaden blev
opmuret af nye håndstrøgne munkesten. Murværket vil efterhånden patinere, så
det om fa år vil harmonere smukt med ruinen. På nært hold vil det dog altid
være muligt at se forskel på det oprindelige og den nye tilføjelse, ligesom hele
indgrebet er nøje beskrevet i dokumentationsmaterialet.

Skydeskår i østre Jlankemur set fra øst, før

Det rekonstruerede skydeskår set indefra.

restaurering. Overmuringen er i så dårlig

Bjælken nederst i skydeskåret er rekylbjæl-

restaurering.

stand, at den er i fare for at styrte ned.

ken, der skulle forhindre tilbageslag, når

har

man havde affyret et skud.

anskueliggøre

ET OVERSVØMMET
KAJANLÆG

Skydeskår i østre flankemur set fra øst, efter
til

Det rekonstruerede skydeskår

formål

at

sikre

ruinen

og

orlogsværftets forsvarssystem.

Under istandsættelsesarbejdet i 1985 blæste det en dag op med kuling fra
sydvest, hvilket medførte, at vandstanden sank med ca. 3/4 m i Nakskov fjord.
Den normale havbund ud for orlogsværftct var pludselig tørlagt i få timer, og de
blev udnyttet til at besigtige området. Fra ældre skriftlige kilder var der
oplysninger om, at fragmenter af »bradbænkene« samt at dele af sænkekasser
var bevaret under den daværende havbund. Mon dette stadig ville være tilfældet
i 1985?
Afsøgningen foretoges med et jordspyd, som blev nedstukket med en afstand
af 10 cm i en linie ca. 10 m fra den normale kystlinie. Ud for den østre
flankemur ligger i dag den nye anløbsbro, så dette område kunne ikke
undersøges, og imellem forlængelserne af flankemurene blev der ikke stødt på
noget af interesse. Men ud for og umiddelbart vest for forlængelsen af den vestre
flankemur stødte jordspyddet på sten- og trækoncentrationer i en dybde på ca.
25 cm under havbunden.
På dette tidspunkt kunne vi regne med, at der ville gå ca. 1 time, inden
vandet igen ville dække havbunden. Tiden blev brugt til at frilægge en lille del
af de fundne konstruktioner samt foretage en ekstra afsøgning længere væk fra
kystlinien.
Frilægningen afslørede mod øst, i umiddelbar forlængelse af den vestre
Ilankemur, en kraftig stensætning på ca. 3 m's bredde. På den udvendige side af
denne (mod vest) lå der et »plankegulv« bestående af fire kraftige planker af
eg/fyr og med dimensioner på op til 41 x 5,7 cm i tværmål. Plankerne lå på en
bja-lkekonstruktion, der stak ud under plankerne mod vest. Bjælkekonstruktionen
bestod af et kraftigt langsgående egetømmer, hvori der var nedfalset tværgående
egebjælker, som »plankegulvet« lå på. Det langsgående tømmer blev kun fundet
vest for »plankegulvet«. Men det må også have været øst for dette, da der var
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fin plads til dette langsgående tømmer mellem stensætningen og »plankegulvet«.
Nu skulle alt gå meget hurtigt. Vandet var på vej tilbage. På den udvendige
side af bjælkekonstruktionen lå der igen en stensætning på ca. 1/2 m's bredde.
Afsøgningen længere ude afslørede, at der ca. 8 m fra den allerede fundne
bjælkekonstruktion lå lignende konstruktioner delvist synlige på havbunden.
Bjælkekonstruktionen bestod ligesom de allerede fundne af langsgående
egetømmer med tværgående bjælker, men her var der tale om et dobbelt
rammeværk. Den yderste tværgående bjælke var af en anden konstruktion end
de tidligere fundne, idet denne ikke kun forbandt de to langsgående
tømmerkonstruktioner, men fortsatte mod øst, hvor stensætningen tilsyneladende
manglede. Der blev ikke fundet noget »plankegulv« i det dobbelte rammeværk,
men eftersøgningen efter dette blev også meget sporadisk på grund af det hastigt
tilbagevendende vand.

Rammeværk
Plankegulv
Stensætning

Plan af frilægningen af det oversvømmede kajanlæg. Nederst på tegningen ses den sandsynlige forlængelse og afslutning af orlogsværftets
vestre flankemur. Udenpå, og for enden af flankemuren har kajanlægget været placeret. Dette har på ydersiden været beskyttet at en mindre
stensætning.

Hvis vi prøver at tolke de fundne spor, må den svære stensætning være
fundamentet til flankemurens forlængelse, og trækonstruktionerne et kajanlæg,
som har ligget på ydersiden af flankemuren og på dennes endeafslutning. Dette
ses af den tværgående bjælke, der fortsatte mod øst. Flankemuren bliver hermed
ca. 70 m lang med de sidste ca. 18 m liggende ude i vandet. Forsvarsmæssigt
var det en stor fordel, at flankemuren fortsatte ud i vandet, så en angribende
fjende fra landsiden ikke umiddelbart kunne komme omkring flankemurens
afslutning. Endvidere virkede flankcmuren tildels som en mole, der kunne give
roligere vand ved beddingerne. Kajanlægget har haft en bredde på knap 3 m og
en længde fra strandkanten på godt 20 m. Kajanlægget har været brugt som
tillægningsplads for skibene, efter at de var søsat fra beddingerne. Det var her,
de blev færdigmonteret.
Restaureringen af Engelsborg på Slotø er nu færdig. Et upåagtet anlæg med
en spændende fortid har vi hermed forsøgt formidlet for vores nutid og bevaret
for vores fremtid. Alt ligger igen stille hen, og postbåden sejler stadig forbi på sin
tur mellem Nakskov og Albuen.
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Med reformationen afskaffedes munkevæsenet, og klostrenes
skæbne var dermed beseglet. Størstedelen af de omkring 140
klostre i middelalderens Danmark blev enten revet ned eller fik
lov til at forfalde. Enkelte blev dog anvendt til andre formål.

Antvorskov ruin
Alling klosterruin
Vitskøl klosterruin
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ANTVORSKOV RUIN
- 800 års bygnings historie - 100 års restaureringshistorie

Af Niels Erik Jensen

Frederik II påbød i 1584, at den, som herefter kaldte Antvorskov for kloster og
ikke slot, straks skulle bøde en okse for forseelsen.
Enevælden er siden afskaffet og med den også slottet, så i dag eksisterer
bygningsresterne alene under stednavnet Antvorskov. I visse sammenhænge
kaldes stedet for Gammel Antvorskov, men i denne sammenhæng, hvor ruinerne
af kloster og slot skal være genstand for formidling, risikerer vi den royale
tugtelse ved også at kalde stedet for Antvorskov ruin.
Geografisk har Antvorskov altid ligget tæt ved landets øst-vest hovedfærdselsåre syd for Slagelse. I dag så tæt at motorvejen København-Korsør breder sig
ind over de arkæologiske levn af slottets staldlænger. Topografien omkring stedet
er frodig med nogle af de sidste bakkedrag før engfladerne mod Korsør, og set
fra motorvejen trykker Antvorskov ruiner sig lidt teatralsk ind i dette landskab.
Antvorskov ruin anskueliggør stedets historiske værdi. I sig selv udgør
ruinerne kun en lille brøkdel af det store bygningsanlæg, som udgjorde
klosteranlægget og det endnu mere omfangsrige slotsanlæg. Sporene af disse
bygningsanlæg ligger tildækket under jordoverfladen, og det spektakulære
haveanlæg fra slotstiden med alléer, frugthaver, vandbassiner m.v. er fjernet,
eller ligger sløret hen under bevoksning og opfyld.

Det romanske hovedhus med det ottekantede tårn fra 1600-årene til højre i billedet.
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1. Romansk hovedhus fra
1100-årene.
2. Tilbygning fra 1200-årene.
3. Tårnbygning med fundamenter stående oveni kælderen af en romansk bygning.
Opført efter 1580.
4. Staldbygninger fra
1600-årene.
5. Ridehus fra 1620.
6. Køkkenlænge, en middelalderlig tilbygning til det romanske hovedhus.
7. Folestalden, en middelalderlig staldbygning.

8. Spottebænken, en middelalderlig terrassemur.
9. Klosterkirke, formentlig opført i begyndelsen af
1300-årene.

10.Klosterfløje, formentlig opført i midten af 1300-årene.

Plan af Antvorskov ruiner mål 1:1500. Efter tegning af J. Ganshorn.

RESTAURERING GENNEM
100 ÅR

De stående ruiner er på forunderlig vis et konglomerat af hele stedets
bygningshistorie. Der indgår bygningsdele fra de allertidligste bygninger på
stedet og de seneste fra slotsperioden. I åremål et spænd fra sidste halvdel af
1100)- årene til første halvdel af 1600-årene. Med restaureringen i 1887-92
fortsættes den aktive bygningshistorie, og tilsvarende har den netop afsluttede
restaurering igen aktualiseret et bygningsmæssigt hændelsesforløb, der fremskriver bygningsanlæggets historie til i dag. Samlet er det 800 års historie, hvoraf
første halvdel har forløbet som kloster, og seneste halvdel har været jævnt fordelt
på slotsfunktioner, spekulationsobjekt, glemsel og de sidste hundrede år som
historieformidler.
Ruinen blev udgravet og restaureret i 1887-92 af ejeren Th. Schou i
samarbejde med professor J.B. Løffler og arkitekt E. Schiødte fra
Nationalmuseet. Denne restaurering holdt i hundrede år. I 1986 var ruinens
tilstand dog på et sådant stade, at en gennemgribende restaurering var
nødvendig, hvis ruinen skulle bevares som fortidsminde.
Skov- og Naturstyrelsen igangsatte samme år forundersøgelser og projekt for
istandsættelsen, og på hundredåret for starten på udgravningen og den første
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restaurering startede den anden restaurering af Antvorskov ruin.
Der er foretaget restaureringer på ruinens bygninger fra både klostcrtiden og
fra slotstiden. Men det er især den romanske hovedbygning, der tiltrækker sig
opmærksomheden på grund af dens centrale placering i dag med de bedst
bevarede bygningsdele.

DET ÆLDSTE
ANTVORSKOV

Rekonstruktionsforsøg
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Hovedhuset i ruinen er en lille romansk bygning - et stokværk høj over en høj
kælder som formentlig har haft en høj muret trempel med et stejlt heltag over.
Bygningen er øst-vestvendt med en lukket nordside, der er gravet ind i den
bagvedliggende skrænt. Vinduer til kælder og første etage er vendt mod syd og
vest. Ved østgavlen findes en mindre indgangsbygning, som separat giver
adgang til etagerne, og ved vestgavlen en hemmelighed - betegnelsen for
datidens toilet.
Bygningens kirkelignende grundform bør ikke forlede nogen til at antage
bygningen for mere end til verdslig brug - omend i klosterregi. De tilsyneladende
oprindelige adgangsforhold i østbygningen og en hemmelighed ved vestgavlen
taler deres klare sprog om bygningernes brug. Endvidere taler alt for, at der
oprindeligt i det nordøstre hjørne mellem hovedbygning og adgangshus har
været tilsluttet en udvendig hypocauster til opvarmning af bygningen.
Der kan næppe siges andet om bygningens alder, end at den — på grundlag
af murdetaljer omkring muråbninger og kassemursopbygning — kan henføres til
romansk tid. Men bygningens placering syd for det egentlige klosteranlæg og for
foden af den banke, hvorpå det samlede firlængede klosteranlæg ligger, kunne
indicere, at bygningen måske hidrører fra den hovedgård, Valdemar I
overdrager stiftelsen. I så fald er bygningen opført i sidste halvdel af 1100-årene
samtidigt med de store kirkebyggerier i tegl i nabobyerne Sorø og Ringsted.
I løbet af 1200-årenc bygges der to mindre bygninger til adgangshusets
nordside. Begge er uden kælder, men den første bygning placeres over den
tidligere nævnte udvendig hypocauster. Dennes funktion synes stadig aktuel på
udbygningstidspunktet, hvorfor tilgangen til den føres til det fri ved en
tøndehvælvct tunnel under tilbygningen. Den anden tilbygning ved nordgavlen
af den første ligger i dag tildækket. Fra 1987 til og med 1989 har den romanske
hovedbygning gennemgået en omfattende restaurering.

af det romanske hovedhus. 1100-årene og 1200-årene. Tegning J. Ganshorn.
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Den tøndehvælvede kælder under adgangshuse( er meget velbevaret. Men en anden
kælder

i

anlægget

er måske

af

større

interesse:
Få meter syd for adgangshuset ligger en
tildækket kælder af en ligeledes romansk
bygning.

Bygningen er identisk med det

stående hovedhus, blot en smule mindre.
Bygningen har haft støttepiller på hjørnerne
og midt på langsiderne ligesom hovedhuset.
Bygningen har sandsynligvis stået samtidig
med hovedhuset, men kan meget vel være en
endnu ældre kampes tens bygning, og dermed
den ældste bygning på stedet. Kælderens
søndre murforløb blev i 1988 markeret ved
store marksten.

Spottebænken er navnet på støttemuren oppe
i nordskrænten.
kommer fra,

Vi ved ikke hvor navnet
men funktionen

er

stadig

intakt, nemlig at stabilisere overgangen fra
klosterplateauet

til

skrænten.

Opførelsen

hører muligvis sammen med klosterbyggeriets seneste byggerier i 1400-årene: tilbygningen

af sidekapeller

opførelsen

til

klosterkirken

af vestlængen.

Begge

og

er

de

byggerier der nærmer sig plateauets skrænter. I 1988 blev der foretaget stabiliserende
arbejder på Spottebænken.

*>*

Den østligste ruinbygning udgør vestenden
af en formentlig

1400-tals

udbygning

af

den såkaldte Folestald. Den ældste del af
stalden

ligger

dækket

af jord

inde

i

skrænten og er skønnet til at være opført
engang i 1200-tallet. Stalden blev udgravet
i 1925-27, og murværket i den frilag te
vestende restaureret. I ruinen indgår resterne
af en

sen

smedeesse.

I

1988-90

blev

murværket restaureret, og staldlængens bredde og gavlafslutning markeret ved tørvevolde.
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TIDERNE SKIFTER

Rekonstruklionsforsøg
som
1:2500.

kongeslot.

Med reformationen ophører Antvorskovs klosterperiode, men klosterlivet
fortsætter dog nogle år endnu. Frederik II flytter i 1580 de sidste tre munke fra
klostret til Slagelse hospital og annekterer klostrets tilliggender som kongeligt len
og bygningerne som sit Antvorskov slot.
Kongen følger straks op med om- og tilbygninger for at tilpasse
klosterlængerne til mere komfortable forhold. Der opføres trappetårne til de tre
klosterfløje og ligeledes et ottekantet trappe/kammertårn på sydøstre hjørne af
den romanske bygning. Resterne af dette markerer sig stadig i ruinerne. Den
føromtalte ældste pendant til hovedhuset har været nedrevet eller er blevet det
på dette tidspunkt, fordi tårnbygningen står halvvejs inde i denne bygning.

af Antvorskov

kloster

Skråprojektion.

Mål

Tegning J. Ganshorn.

I første halvdel af 1600-årene bygges der store stald- og ladeanlæg på arealerne syd for klosteranlægget med udgangspunkt i de romanske
bygninger. Af disse bygninger er ridehuset bedst repræsenteret i ruinen. Bygningens nordvæg, en kraftig teglspækket kampestensmur ses
yderst til venstre i billedet. Muren har kraftige støttepiller på ydersiden fortæller om en bygning af store dimensioner og kraftige
konstruktioner. Et stykke af en fuldt muret gavlafslutning i vest er bevaret og restaurerel i 1987. Staldlængen sydover markerer sig ved nogle
svage spor i terrænet op til ruinerne. På hovedbygningens sydside midt i billedet, dukkede der ved restaureringen i 1989 rester frem af
længens murværk. En festlig renæssancebygning har det været, med bæltemurværk i skiftevis røde og gule teglskifter. I 1990 blev længens
østre langvæg markeret ved en tørvemur på de første fem meter.
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En fælles målsætning både for Løfflers og Schiødtes restaurering og den netop
tilendebragte har været at bevare og beskytte ruinens oprindelige bygningsdele
på en sådan måde, at ruinen i sin helhed fremtræder troværdig.
Den detaljerede tolkning af ruinen i dag beror alene på de efterladte spor og
markeringer i den restaurerede ruin. Opmålings- og projekttegninger fra
udgravning og restaurering er ganske vist fyldestgørende, men det har kun været
muligt at opspore de formentlig tilhørende beretninger og fotografier i et
sparsomt omfang.
Løffler og Schiødtes restaurering er stort set udført efter ækvivalensprincippet:
Stort set ingen bygningselementer uanset alder er nedtonet i forhold til andre.
Der bør næppe heller være tvivl om, at samme princip er anvendt ved
detaljernes restaurering. Alligevel har selve kirurgien været omfattende. Dette
gælder i særlig grad den typologisk ældste murværkstype: Kassemuren. Bortset
fra nogle fa nedre murpartier er den ydre skal på hovedbygningens 1 meter
tykke kassemure udskiftet ved restaureringen.
Efter Schiødtes opmålinger og udgravningsfotos at dømme har målet for den
restaurerede ruins fremtoning principielt været, at lade ruinen fremtræde, som
den så ud ved udgravningen - dog med markering og rekonstruktion af fundne
spor efter muråbninger. Kravet har været en vandafvisende ydre skal, som har
kunnet beskytte det originale murværk mod nedbrydning.
Midlerne har for kassemurens vedkommende været en næsten konsekvent
nyopmuring af facademurværket i en stens tykkelse. På brudfladerne, hvor
facademurværket var brudt ned, blev den originale kernemur beskyttet af et op
til 10 cm tykt lag beton med granitsten og teglskærver i overfladen. Samme
afdækning lukkede ligeledes alle murkroner.

DEN FØRSTE
RESTAURERING
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Indvendige side af del romanske hovedhus vestgavl, efter restaurering

restaurering 1898. Et lag af beton med granitsten og teglskærver er

1990.

brugt som afdækning af ruinens mure og som sikring af murkernen.

reparationsvenlig ydre skal, som kan arbejde sammen med de

Foto Ivar Hertzsprung.

originale materialer.

Nationalmuseet.

Betonlaget er erstattet med en teglmur.

Det giver en

Visuelt opnåes en større homogenitet i hele

anlægget. Foto N. E. Jensen.

SKADERNES ÅRSAG OG
VIRKNING

Denne overflade gav en slående illusion af brudmur/kernemur. Desværre viste
det sig, at netop denne betonskal blev årsag til den nuværende omfattende
restaurering. Betonskallen lå som en stiv sammenhængende kappe over et
murværk, som uvægerligt bevæger sig. Bevægelserne kan udmærket optages i
fugerne mellem murværkets små teglstenselementer. Disse er nemme at
lokalisere og reparere. Skaderne på betonkappen var derimod mange og lange

67

ANTVORSKOV RUIN

brudrevner, som var vanskelige at lokalisere og så godt som umulige at reparere.
Konsekvenserne var vandnedsivning og frostsprængninger i kernemurcn,
afskalningcr/-smuldninger, øget pres på den ydre mur og til slut en forudsigelig
sammenstyrtning.
Murene i den senere tilbygning til hovedbygningen er opført i fuldt muret
murværk. Løfller og Schiødtes restaurering har her kunnet gennemføres mere
skånsomt. Der er større partier af originalt murværk bevaret i disse mure, og
nødvendige udskiftninger har kunnet udføres med tegl og mørtel - produkter,
som tilnærmelsesvis var identiske og »samarbejdsvillige« med de originale.
Murværkets tilstand var også betydelig bedre end kassemurene, og derfor blev
indgrebene denne gang mere lempelige.

Med årsag og virkning for øje var beslutningen for en udskiftning af
betonkappen indlysende. Erstatningen med en brudmur i tegl kan rent visuelt
være kritisabel, når illusionen skal være den bagved liggende kernemur af
marksten og teglstumper lagt i rigelige mængder af kalkmørtel. Men hensynet til
en tæt, smidig og rimelig reparationsvenlig ydre skal vejede tungt til fordel for en
teglmur. Materialemæssigt og visuelt er der hermed opnået homogenitet i hele
anlægget.
Teglstøn eiserne er generelt valgt ud fra et gennemsnitligt tværmål af de
originale gamle sten i den aktuelle bygning. På den romanske hovedbygning har
del været nødvendigt at manipulere med dette stenmål, da genopbygningen ved
den første restaurering er udført med en noget mindre stentype end den
originale.
Der er ved restaureringen gjort forsøg med forskellige mørteltypers egnethed.
Opmuringen er sket i en fed, vellagret kalkmørtel. Men i 1990 er der på
restaureringen af Folestalden anvendt en forblandet kalkmørtel under
betegnelsen »læskemørtel«. Eksperimenter udført af Michael Jørgensen,
Skandinavisk Jurakalk, lader formode, at bindingen mellem kalk og sand bliver
bedre ved at tilberede kalkmørtlen samtidig med læskningen. Teorien er, at
varmen fra læskningen brænder eventuelle filmhinder af sandkornene og giver
dermed optimal kontakt mellem bindemiddel og fyldstof. Læskemørtlen lagres i
mindst 25 uger før brug. Alle murafdækninger er lagt i en cementmørtel,

MATERIALEVALG

Antvorskov

ruin

under

udgravning

og

begyndende restaurering. Foto Worm, Slagelse 1890. Nationalmuseet 1988.
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Murcem, i to til tre skifters højde. Der er ligeledes anvendt Murcem ved
forbindelser med markstensmaterialer.

HVAD KAN RUINEN
FORTÆLLE?

I betonkappen var der markeret tre nicher i nordvæggens inderside. Sporene
efter disse i kernemuren var utvetydige, da først kappen var taget ned. Det var
betryggende for læsningen af ruinen og for den fortsatte restaurering, at
rekonstruktionen af nicherne var så præcist placeret efter sporene. Restaureringen skete jo i vid udstrækning på grundlag af rekonstruktionerne fra den første
restaurering. I kassemurens kerne markerer bygningsspor sig rimeligt markant
ved netop koncentrationen af og præcisionen i opmuringen af teglsten.
Der er konstateret flere markeringer af den slags i murkernen, men en
egentlig tolkning har det endnu ikke været mulig at foretage. Ved opmuringen af
skalmuren er disse spor dog trukket frem i facaden som negativer af, hvad der
sker i den bagved liggende kerne.
Rekonstruktionerne af sydvæggens vinduer er alene sket på grundlag af
Løffler og Schiødtes rekonstruktioner, da vi ikke kunne finde nogen spor efter
dem i kernen. Men der var klart belæg i murkernen for genopmuringen af
sydvæggens østre støttepille, og staldenes renæssancemurværk i røde og gule sten
var også fint dokumenteret bag en skal af »restaureringssten«.

Antvorskov ruin fremstår måske i dag lidt fersk med de nye facademure, men
med tiden vil den komme til at fremtræde mere harmonisk. Det billede, sporene
i murene fortæller om bygningens funktion og facadeudtryk, er søgt så nøje
afspejlet, som overleveringer og spor har gjort det muligt.
Et hundrede års levetid, som Løfller og Schiødtes restaurering klarede, vil vi
ikke garantere, men alligevel håbe på. Antvorskov ruin er i hvert fald nu klar til
selv at formidle sin og landets historie. Lokalt har Antvorskov ruin en
bevågenhed, som måske kan medføre en bedre formidling af klosteranlægget på
banken. En trimning af bevoksningen er i gang, og en efterfølgende
tørvemarkering af klosterkirke og klosterlænger ville åbenbare stedets oprindelige
storhed. Slagelse kunne hermed få et attraktivt parkområde - en engelsk have
med rigtige ruiner.
Antvorskov ruin efter restaurering 1990.
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ALLING KLOSTER
- en ruin i snublehøjde

Af Jørgen Frandsen

Ruinen af dette benediktinerkloster ligger på et let skrånende terræn i meget
smukke omgivelser ca. 10 km nord for Silkeborg ved Alling sø's udløb. Den
kanal/fiskedam, som ligger i umiddelbar nærhed, er et spor fra klostrets
funktionstid.
Klostret blev opført i midten af 1200-årene og er dermed muligvis det sidst
opførte ecnediktinerkloster i Danmark. Klosterruinens udgravning påbegyndtes
af Nationalmuseet i 1894 under A. Mathiesen. Herefter henlå den kun delvist
udgravet i næsten 50 år, til Aage Roussell afslutter de arkæologiske undersøgelser
i 1942. Disse undersøgelser frilagde fundamentsrester og mindre partier af
murkernen fra det firelængede klosteranlæg, der lå omkring klostergården med
kirken som sydfløj.

Det store asketræ var det eneste træ, der blev bevaret, efter at bevoksningen var blevet ryddet. Uden asketræet, ville stedet miste sin identitet.
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De bevarede ruiner var af en meget undseelig størrelse. De var kraftigt overgroet
med tjørn- og vildrosebuske, samtidig med at der i klostergården stod et stort
gammelt asketræ. Dette gjorde, at det specielt om sommeren var umuligt at se,
endsige fornemme klosterruinen eller dens omgivelser.
Målet for arbejdet på ruinen var både at sikre ruinresterne på en forsvarlig
måde og at formidle klosterruinen, således at dens bygningskompleks fremstod
tydeligt for den besøgende. Der blev udarbejdet et markeringsprojekt i
•samarbejde med Århus Amtskommune, som stillede arbejdskraft til rådighed.
Alle buske blev skåret ned, hvorefter de væsentligste murforløb blev afmærket
ud fra de bevarede bygningsrester og tidligere opmålingstegningcr. Herefter blev
murforløbet markeret med græstørv, som blev lagt lagvis med en indvendig
jordkerne, indtil den ønskede højde på markeringen var nået. De øverste lag på
markeringen blev lavet af hele tværliggende græstørvsbaner.
Træer er normalt uacceptable på en ruin, men ingen regel uden undtagelse,
og derfor fik den store ask i klostergården, lov til at blive stående. Træet må
være flere hundrede år gammelt.

FORMIDLING AF
KLOSTERRUINEN

Klosterkirke
Plan af ruinerne af Alling

kloster.

Mål

1:800. De skraverede mur partier svarer til
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murresterne bedst muligt.

Græstørv er et godt materiale til brug ved markering af ruiner i »snublehøjde«.
Græstørven kan skæres af mekanisk, således at den kan optages i lange baner og
igen udlægges i større sammenhængende stykker. Græstørven gror relativt
hurtigt sammen, hvorefter græstørvsmuren kan tåle et stort slid, uden at det gør
anden skade på markeringen end en lettere afrunding af kanterne. Den
underliggende ruin beskyttes mod frost og slitage, og om nødvendigt er tørven
let at fjerne igen. Den eneste fare ved metoden er, at der sammen med
græstørven kan blive flyttet arkæologisk materiale fra en tid, der er forskellig fra
ruinens tidsperiode, f.eks. potteskår fra vikingetiden, og som derfor kan give
anledning til senere misfortolkninger.
Den besøgende kan i dag gå rundt i klart definerede rum afgrænset af grønne
stejle græsvolde og samtidig se ud på det smukke omgivende landskab. Og når
man på afstand ser den solitære ask med sin brede krone i klostergården, ligger
det ikke fjernt at tænke på den nordiske mytologis »Yggdrasill», asketræet der
var symbolet på uforgængelighed.
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- kirkeruin og krydderurter

Af Karsten Lyngsie

På en kryddcrurteudstilling i Forum i København gik førsteprisen engang til en
opstilling af krydderurter omkring en søjlestump, nogle mursten og en klukflaske
med snaps. Mureren fra Vitskøl, for ham var det nemlig, havde i bogstaveligste
forstand bragt krydderurter og kloster til København. Men det var ikke den
eneste gang, at krydderurter og klostret blev sat i en så tæt forbindelse med
hinanden.
Cistercienserordenens munke medbragte en mangfoldig flora af fortidens
lægeurter til klostret syd for Løgstør, hvoraf en del i dag gror vildt. Andre
lægeurter er samlet i det store haveanlæg ved klostret. Ca. 60% af alle
besøgende kommer udelukkende for at se det haveanlæg, som det tidligere
forstanderpar på klostret, Mogens og Magna Leth, fik anlagt. Og vi må nok
erkende, at det er nutidsmenneskets trang til at fa grønne fingre og kildret den
gastronomiske gane med de gamle krydderurter, der idag kendetegner området.
I den sammenhæng ses klosterkirkeruinen nok som en mindre del af det
samlede anlæg. Men sådan behøver det ikke være i fremtiden.

Vitskøl kloster med kirkeruinen i forgrunden, under restaurering, set fra nordøst.
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Situations plan af Vitskøl kloster. Stedets store attraktion i dag er krydderurtehaven, der blev anlagt af et tidligere forstanderpar på Vitskøl.
Øst for voldterrænet er det senere anlagte 1700-tals herregårdshaveanlæg ved al blive retableret. Tegning efter ældre kort samt foto. Mål:
1:2000.

»LIVETS SKOLE«

Den franske cisterciensermunk Henrik glædede sig over, at den danske kong
Valdemar den Store var så heldig at undslippe Svend Grathes mordforsøg året
før i 1157, og at han ville takke sin Gud for sit liv. Ellers havde ordenen jo ikke
have fået til opgave at grundlægge et nyt samfund her nær skov og strand i det
vestlige Himmerland. Han gav stedet navnet Vitae Schola, livets skole, Vitskøl.
Cistercienserordenen stammer fra 1098, da Abbed Pierre sagde farvel og tak
til Benedektinerordenens storhed og pragt og grundlagde klostret Citeaux nær
Dijon i Frankrig - heraf ordenens navn. Ordenen havde strenge klosterregler,
hvor enkelhed var nøgleordet, både for dagliglivet og for deres praktiske
udfoldelser indenfor bl.a håndværk.
Klosterkirken Fontenay (1139-47) blev forbillede for alle senere klosterbygninger, og Vitskøl er da også oprindeligt bygget efter de samme principper som
Fontenay. Typen var en treskibet kirke med kraftige korsarme og kapeller på
østsiden. Koret afsluttedes i øst med en lige gavl. Først senere, omkring år 1200,
er koret blevet udvidet med en krans af kapeller med 9 apsider efter inspiration
fra klostret i Citeaux.
Klostret var planlagt stort, og ville, hvis det havde været fuldført, være blevet
væsentlig større end de øvrige danske cistercienserklostre.
Anlægget omfatter i dag foruden kirkeruinen et trefløjet gårdanlæg i 2
stokværk. Vestre fløj har reminiscenser af det oprindelige klosteranlæg, mens
østfløjen kan føres tilbage til 1400-årene. Klosterkirken fortsatte med at fungere
som sognekirke efter reformationen, men blev så opgivet, da den nuværende
nordfløj blev opført som kirke i 1668. Denne tjente som sognekirke indtil 1916.
Den oprindelige sydfløj er nu nedrevet.
Enorme ressourcer har skullet afsættes til at opføre klostret. I området
omkring Limfjorden har der ligget yderligere 7 klostre, så alene den mængde
træ, der har skullet anvendes ved teglbrænding hertil, har måttet udgøre
væsentlige skovarealer.
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Københavns kommune ejer idag det 400 tønder land store areal, hvoraf 18 ha
udgøres af en fredskov og resterne af et haveanlæg. Stedet blev tidligere drevet
som ungdomshjem, men vil fremover blive drevet som kursusejendom.
Skov- og Naturstyrelsen forestår vedligeholdelsen af selve kirkeruinen, og
sammen med Københavns kommune er der udarbejdet en plan for plejen af
udenomsarealerne omfattende kirkegården og de arealer, der er udlagt i græs i
og omkring ruinområdet.

I perioden 1895-1957 opdyrkede man en registreringsmetode og udviklede en
holdning, hvor man prøvede at bibeholde så meget som muligt af det
eksisterende murværk på dets oprindelige plads, og det manglende murværk
kompletteredes så med analoge rekonstruktioner. Disse blev udført efter spor,
man fandt andetsteds på ruinen, men med en nøjagtighed der nok var
enestående for den tid. Resultatet af dette arbejde er, at ca. 98% af ruinens
facademurværk blev omsat.
Ruinens mure kan generelt betragtes som en kerne af oprindelig kalkmørtel
og brokker med rekonstrueret facademurværk på begge sider. Det store problem
både før og nu er at holde dette murværk fri for fugt. De tidligere bestræbelser
på dette har været en effektiv afdækning af murene med betonstøbninger. Det er
gjort ved at opmure facaderne på begge sider af kernen, tildanne en afslutning
og afdække med en betonstøbning, der var fast og solid - nogle steder igen
afdækket med græstørv for at indpasse afslutningen omgivelserne.
Som den eneste ruin i landet har man her lavet en konstruktion til
murafdækning bestående af en opfyldning af murkemen med marksten i en
stærk cementmørtel, hvorover man lagde en belgisk tagskifer, »et på to«, med et
5 cm udhæng og dernæst en afdækning af murkernen med asfaltpap. Ovenpå
pappet lagde man en græstørv, som var udskåret på arealet omkring klostret.
Der blev muret både med en ren cementmørtel og en kalk/cementmørtel.
Fugearbejdet skiftede konstant mellem sækkeskuring, skrabefuge og en hårdt
komprimeret vandfalsfuge. Der er ingen tvivl om, at årsagen til de forskellige
behandlinger er skiftende bevillinger og tilsyn, samt skiftende håndværksgrupper
på de enkelte arbejdsopgaver.
Der har været store problemer med nedsivende fugt i murværket gennem den
nedslidte og opløste tagpap. Og da fugerne har været helt tætte, har intet vand
kunnet slippe ud den vej, og al fordampning har måttet ske gennem teglene
med frostsprængninger til følge.
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Gammel
koromgang.
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bestod af skifer,

tagpap og græstørv. Desuden havde man
både i murkernen og til fugningen anvendt
en stærk cementmørtel. Dette medførte at
ophobet fugt forårsagede frostsprængninger
af murværket.
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Gammel afdækning med beton. Her ses, at
vandet kunne sive ned gennem de mange
revner og forårsage skader på murværket.

Ny afdækning af murene. Afdækningen
beslår af Alta-skifer, fiberpap og græstørv.
Murkernen er her også fyldt med Leca-nødder.

Ny opfyld af pille i østre koromgang. I
stedet for den stærke cement/sten-blanding
bruges nu en opfyldning af Leca-nødder og
mineraluld.
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Den ruin, der trængte så hårdt til at blive restaureret, viste sig at være en næsten
100% rekonstruktion. Der var gennem årene rekonstrueret og udskiftet så meget
facademurværk, at vi stod over for at skulle restaurere en restaurering. Formålet
med vor restaurering var at sikre ruinresterne mod yderligere forfald og etablere
en fornuftig afdækning af murene. Ved en tidligere restaurering havde man flere
steder suppleret den oprindelige murkerne med beton op til den højde, man
rekonstruerede muren. Men beton kan ikke arbejde sammen med de oprindelige
materialer. Resultatet var, at den gamle kerne var ved at frigøre sig helt fra sit
leje. Murkernen blev afrenset, og vi prøvede at fjerne den massive beton, som
forseglede murkernen, med en el-hammer. Men vores mekaniske indgreb
medførte, at de bevaringsværdige murpartier, som endnu var tilbage, var i fare
for at blive rystet i stykker. Vi valgte derfor at skære betonen ud i mindre
stykker med en diamantskive, dels for at den ophobedc fugt kunne komme ud
og dels for at formindske spændingen i betonen. Hulrummet mellem murværket
og facademur blev efterfyldt med mineraluld og Leca-nødder.

RESTAURERING AF
EN RESTAURERING

Den nye konstruktion til afdækning er en varmeisolerende enhed på samme
måde som vintermåtter, der anvendes til sikring mod frost i murværk. Vi har
brugt en Alta-skifer som udhæng og en fiberpap med skifer på overfladen som
afdækning. Pappet er lagt »et på to«, skiftevis over og under et tretommers
drænrør, der er lagt på langs af murkronen på dens højeste punkt. Afdækningen
bliver herved diffusionsåben, så vandet i muren kan slippe ud. Til slut er der
lagt græstørv, som giver en smuk afslutning for ruinen som helhed. Denne
konstruktion løser på en gang flere problemer. Dels etablerer den et godt
udhæng, der leder vandet væk fra ruinens lodrette sider, dels kan den nemt
demonteres ved evt. senere istandsættelser eller arkæologiske undersøgelser, og
dels virker den som en isolering af murkernen, så temperatursvingningerne,
specielt frysepunktpassagerne, reduceres, og faren for frostsprængninger derved
minimeres.
Alle nedbrudte Men blev udskiltet, og de resterende (uger blev udskåret i 3
cm's dybde. Derefter fugede vi med en åben og dampgennemtrængelig fuge.
Alle sten er fremstillet efter mål. Det har dog været svært for teglværkerne at
tilfredsstille vores krav til de mange formsten, der findes, så de blev fremstillet på
stedet af sten i overstørrelse. Det har i denne sammenhæng været spændende
sammen med en god håndværksgruppe at arbejde med både tilhugning af
teglsten og behugning og opstilling af granitfacader.

Østgavlens apsider efter restaurering.

Af-

slutningen med græstørv er god, fordi den
beskytter murkronen uden at beskadige den.
Mange frø fra

munkenes

tid har kunnet

overleve i den gamle tørv på ruinens mure,
og er derfor blevet genanvendt, hovr del har
varet muligt.
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Man kunne tænke sig, at opstigende fugt er et problem for ruinen, men dette er
ikke tilfældet. Klosterkirkens fundament, som består af marksten i forskellig
størrelse med stor kapillarbrydning, er ført ned til de udvaskede grusbanker fra
istidsafsmeltningerne. Kun under ekstremt højvande kommer der igen et
vandspejl i det gamle omløb fra åen, som har været ført igennem klostret. Man
må konkludere, at munkene har bygget med en stor teknisk viden og har anlagt
bygningskomplekset perfekt i forhold til det bestående terræn.
I dag taler man om kirken, som var den bygget af tegl alene. Det er den
tildels også, men man har diskuteret, om den kunne være tænkt opført i granit,
eftersom de nederste skifter af ydermuren består af granit. De nederste skifter
kunne dog også blot være en høj sokkel; og dertil kommer alle søjlepartierne i
granit. Granitstenene er dog interessante alene ud fra den betragtning, at de
repræsenterer et efter tidens danske forhold højt kunstnerisk niveau. Det ville
være interessant at få føretaget en undersøgelse af, hvor stenene kommer fra.
Nogle behugningsmetoder minder om vikingetid, andre har byzantinske træk.
Sammenligner man de tilhugne granitsten og deres behugninger med de
tilsvarende, der er anvendt i cistercienserkirken Nydala (1148) i Sverige, kunne
man tro, at det var de samme håndværkere, der havde produceret sten til begge
kirker. De kunne være hugget i Sverige og eksporteret til Danmark. Noget
lignende er jo set ved opførelsen af Ribe domkirke, der har fået tildannede sten
fra Rhinområdet i Tyskland. Men sikkert er det, at munkene fra Frankrig har
vidst, hvad de foretog sig. Alle deres byggerier i Nordeuropa er bygget efter de
samme enkle regler med en tilsyneladende slående konsekvens.

DE DYGTIGE MUNKE

Kvadersten i apside i søndre koromgang.
Ud over sokkelstenene er der i dag registreret
omkring

150

tilhugne granitkvadre,

som

opbevares i en stensamling på Vitskøl. Men
der findes stadig fiere. Der ligger nu et
arbejde i at få bestemt stenenes oprindelse,
hvilket kan være med til at kaste lys over
klostrets opførelse.

VOR FORTIDS FREMTID

Hele området omkring klosteranlægget er i disse år under forvandling. En
forvandling, der har dybe rødder i fortiden. Frøene af mange gamle
kulturplanter har kunnet overleve både ved ruinen og i det gamle haveanlæg.
Skov- og Naturstyrelsen har i samarbejde med Københavns kommune
påbegyndt en retablering af det senere anlagte 1700-tals haveanlæg, der i 120 år
har faet lov at forfalde. Samtidig er Nordjyllands amt igang med at projektere
en genskabelse af Vilsted sø som et led i amtets naturgenopretningsplaner. Her
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ligger endvidere Danmarks største køkkenmødding. I 1985-88 blev den udgravet
af Aalborg Historiske Museum i samarbejde med Forhistorisk Museum,
Moesgård. Den består af de bevarede rester af Ertebøllekulturens skaldynger.
Arealet er 6-7(X) m langt og strækker sig over 10-15 ha, men heraf er der kun
fredet 30 x 30 m.
Gennemførelsen af disse projekter vil givetvis tilføre området nogle kvaliteter,
som turisterne sætter stor pris på. Men samtidig skal man også huske at sikre de
næste generationers oplevelse af Vitskøl kloster som »det historiske sted«.
Områdets historie går langt tilbage i tiden, og det er netop dette forhold, der
har givet stedet karakter. Der vil altid ligge en fare i at lade turismen styre vores
forestillingsverden af idag, hvis ikke dette sker på baggrund af en forståelse for
vores fælles fortid.
Vitskøl er andet end krydderurter.
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ANDRE TRUEDE
FORTIDSMINDER
Der er en lang række andre fortidsminder fredet efter
Naturfredningslovens §48, der også er truet af forfald. Foruden den naturlige nedbrydning af vind og vejr, kan også
nutidig brug eller misbrug true disse anlæg.

Stensatte broer og stenkister
Voldsteder
Runesten
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STENSATTE BROER OG STENKISTER
- knudepunkter i de gamle vejanlæg

Af Karsten Lyngsie

De stensatte broer og stenkister er i dag en gruppe stærkt udsatte fortidsminder.
Alle broer over 100 år gamle er i dag fredede efter Naturfredningslovens §48.
Heraf er 162 registreret. Broerne og stenkisterne ligger i såvel private som
offentlige vejsystemer. Anlæggene har en stor kulturhistorisk dokumentationsværdi. De fortæller om vore forfædres kommunikationsveje, og indgår ofte i nutidens
færdselsårer.
Det er ikke altid let at se forskellen på en bro og en stenkiste, men forskellen
ligger i deres opbygning. En stenkiste har en vandret stenbund, der er bredere
end de lodrette sider i gennemløbet. Denne stenbund fordeler trykket over en
større flade end kvadratet af den lodrette trykflade. En bro, derimod, har det
lodrette tryk direkte ned til fast bund via en punktfundering under broen og
dens flanker.
De ældste er 300-350 år gamle. De afløste flere steder træbroer, som for de
flestes vedkommende var opført i de gamle vadesteder. De skrevne kilder går
sjældent længere tilbage end til midten af 1700-årene, og de beretter oftest om
økonomiske tvistigheder forårsaget af broernes beliggenhed over vandløb, som
kommune- eller sogneskel, eller de beretter om anker fra øvrighedspersoner, som
i embeds medfør har fået våde fødder under deres færden gennem det danske
land. Når de skrevne kilder ikke kan hjælpe, kan kløvningsteknikken på stenen
eventuelt tidsbestemme broerne. De har dog tit været omsat eller genanvendt.
Endvidere har de nu tilhugne sten ofte haft en fortid i en jættestue eller
stendysse i nærheden.

Principtegning af en bro. Det lodrette tryk
bliver overført via punktfunderinger.

Principtegning af en stenkiste. Det lodrette
tryk bliver overført via en vandret stenbund.
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Poulsbro i Sønderjylland. Denne bro blev oprindeligt opført med tørmure. Det vil sige, al der ikke er bindemiddel mellem stenene, kun
stenkiler.

DET ØGEDE PRES

For broerne som fortidsminder er problemet i dag, at de gamle vejsystemer
stadig bliver brugt, som da de blev bygget. Dengang skulle de klare et totalt
akseltryk på 5(X)-1(XX) kg, men i dag køres der officielt med et akseltryk på 10
tons. Fra 1993 vil det på grund af harmoniseringen i EF stige til et tryk på 12-13
tons. Lovgiverne i EF er i dag udsat for et kraftigt pres fra
interesseorganisationer med henblik på at øge akseltrykket endnu mere, måske
op til 15-18 tons som i USA og Australien.
Nu er det ikke selve broen og stenkisten, der først bliver ødelagt, for granitten
har en stor trykstyrke. Det er vejdæmningerne, der jo ofte er bygget over en blød
bund, og vejen, der sætter sig. Broen synker imidlertid ikke, da den ofte er
funderet eller sat i et gammelt vadested på en fast sten- eller lerbund. Men når
belastningen fra trafikken har forårsaget en sætning på blot nogle få centimeter
af vejbelægningen i forhold til broen, vil broen ved overkørsel først blive udsat
for et vandret skub, der kan medføre, at stenkilerne i broens tørmure ryster løse.
Når broen brøkdele af et sekund senere udsættes for det lodrette tryk, den er
bygget til, har kilen flyttet sig lidt, og nedbrydningsprocessen er begyndt.
Når broen på grund af trafikpresset skal udvides, eller den på grund af fare
for sammenstyrtning skal sikres, er dette blevet gjort på flere måder. Der er
eksempler på etablering af en ny bro ved siden af eller hen over den gamle, og
der er eksempler på, at den kan indgå som en del af den nye bro. Den sidste
løsning er dog betænkelig fordi de forskellige materialer arbejder dårligt sammen.
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Læså bro på Bornholm. Da vejen skulle
udvides, valgte man at bygge en ny bro hen
over den gamle. Den gamle bro ligger nu
beskyttet af den ny, uden at de er i berøring
med hinanden.

Spanget bro på Fyn. Den nye bro er ført
uden om den gamle, der nu ligger isoleret.

Bro

over

Urup

bak

ved

Østbirk

i

Østjylland. Da vejen over denne bro skulle
udvides

blev

broen

også

udvidet.

De

originale facader blev kopieret og forøget i
begge sider.
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BEVARINGSPLANER

Det er de lokale vejmyndigheder, d.v.s amter og kommuner, der vedligeholder
broer og stenkister. Men det er et stort problem for vejmyndighederne, at man
mangler medarbejdere med kendskab til vedligeholdelsen af dissr bygningsværker.
I Danmark er der ikke længere tradition for at bygge bærende konstruktioner
i granit. Den gamle vejmand med sætjernet og klaphammeren, som før i tiden
vedligeholdt vort vejsystem, er nu forsvundet. Det har gennem de seneste 30-40
år ikke været nødvendigt at foretage vedligeholdelsesarbejde på broerne, så
derfor kan det ofte komme som en overraskelse for vejmyndighederne, at der
virkelig er problemer med dem nu. Endvidere kan det være svært for de lokale
myndigheder at erkende de gamle broers bevaringsværdi. Derfor fungerer Skovog Naturstyrelsen som rådgiver for amter og kommuner omkring vedligeholdelsen. I 1990 blev der behandlet henved 30 sager.
De udførte arbejder har spændt lige fra fjernelse af uheldige cementreparationer med isætning af stenkiler til store vedligeholdelsesarbejder i 250.000 kroners
klassen. Det viser sig dog, at hvis vedligeholdelsen bliver sat igang i tide, kan
man undgå de store udgifter.
På grund af den øgede belastning af broerne far vi flere vedligeholdelsessager.
Hvis broerne skal bevares, bør der snarest gennemføres en registrering og
udarbejdes en bevaringsplan for vore broer og stenkister.
Det kan virke omfattende, men det er intet imod den romerske kejser
Hadrian (117-138), der i sin 21 års regeringstid formåede at fa registreret samt
udfærdiget et vedligeholdelsesprogram for de væsentligste veje og broer i hele det
romerske imperium fra Eufrat til Wales.
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VOLDSTEDER
- interessekonflikter i landskabet

Af Kjeld Borch Vesth

Der er fredet omkring 7(X) voldsteder. De fleste af disse anlæg er opført i de
urolige år efter Valdemar Sejrs død i 1241, til Dronning Margrethe i 1397
lorbød opførelse af nye befæstede anlæg. Det er i vid udstrækning private anlæg
af forskellig form og størrelse, afhængig af brug og landskab. En udbredt type
var det såkaldte castrum-curia anlæg, den befæstede gård, der normalt består af
to banker omgivet af en eller liere volde og grave. Den ene banke er ofte større
end den anden. Her har gården stået. Den mindre banke, der tit også er den
højeste, har båret et tårn til det sidste forsvar.

NÆSHOLM VOLDSTED

Et af de fa anlæg, som er udgravet totalt er Næsholm voldsted, der ligger nær
Nykøbing Sjælland. Den nærmest ovale borgbanke har foruden det obligatoriske
stentårn og avlsbygningerne i bindingsværk eller træ båret flere murede huse.
Man ved ikke hvem, der har residerct her, men udgraveren, Vilhelm la Cour,
kan imidlertid indplacere voldstedet i en historisk ramme på grundlag af
fundene. Han beskriver således ud fra de fundne våben, specielt pilespidser og
armbrøstlx)lte, hvorledes borgen er blevet angrebet, indtaget og ødelagt.
Våbenfundene er koncentreret omkring den i hast afbrudte pælebro og ved det
murede tårn, hvor de viser, hvor de heftigste kampe har fundet sted. Samtidig
kan han på grundlag af benmaterialet, der er fundet på stedet, beskrive, hvad
man har spist, hvilke husdyr man har haft, og hvordan de har set ud og meget
mere.

Næsholm voldsted, Nordvest-Sjælland. Der blev foretaget udgravninger på voldstedet i perioden 1935-57 under ledelse af Vilh. la Cour.
Det er både et veludgravel og velplejet voldsted. Bevoksningen, 3 tjørne, giver voldstedet karakter.
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På en del voldsteder er der efter arkæologiske udgravninger efterladt mere eller
mindre konserverede bygningsrcstcr. Hvor disse ikke allerede er helt nedbrudte,
vil det som regel være nødvendigt igen at tildække dem, hvis de skal bevares
som arkæologisk kildemateriale. Alt efter hvad der foreligger af udgravningsberetninger og opmålinger, må sådanne anlæg dokumenteres med beskrivelser og
opmålinger, inden de tildækkes. Hvor det er muligt, vil der i forbindelse med
tildækningen ske en markering af de kendte bygningsdele.
Det er imidlertid ikke kun de synlige bygningsrester, der er truede på
voldstederne. Selve voldstedet kan også være truet af nedbrydning ofte på grund
af erosion som følge af stærk overgroning. De fleste skader kan dog undgås ved
en hensigtsmæssig pleje. Trævækst bør undgås i stensætninger, og hvor der er
kendte bygningsrester under jorden. Træernes rødder kan ødelægge selv kraftige
mure. Træer bør ligeledes undgås i gravene omkring voldsteder. Dels slører de
anlægget, dels vil de virke drænende på tidligere våde grave, og endelig vil der
samles materiale omkring dem, så gravenes konturer på længere sigt udviskes.
Efter stedets karakter og landskabelige betydning må det derfor vurderes
hvilken bevoksning, der er ønskelig på stedet. Det er vigtigt, at bevoksningen
understreger og tydeliggør monumentet. Et forkert valg kan gøre anlægget diffust
og svært opfatteligt.
Da fortidsmindefredningen er en tilstandsfredning, kan den ikke ændre en
tidligere lovlig brug af arealet. Hvis et voldsted eller et andet fortidsminde er
dyrket, forhindrer fredningen ikke, at det også dyrkes i fremtiden. Voldsteder og
andre jordanlæg i dyrkning vil efterhånden blive udjævnet, og ruiner og andre
anlægsspor underjorden vil blive ødelagt.
Omkring 70 fredede voldsteder ligger stadig i dyrkning. Der ligger en stor
arbejdsopgave i fremtiden med at besigtige disse anlæg og vurdere, om
fortidsmindefredningen eventuelt kan udvides med en arealfredning iht.
Naturfredningslovens kap. 3., så dyrkning mod erstatning kan undgås, eller om
anlægget bør udgraves arkæologisk, og om fredningen herefter eventuelt skal
ophæves. Der er foretaget meget få egentlige voldstedsudgravninger, så et projekt
til udgravning af et antal voldstcder fordelt over landet vil kunne give mange
nye oplysninger om dagliglivet i middelalderen.

TRUEDE
FORTIDSMINDER

Bjørnholm voldsted, syd for Ålborg. Dette
voldsted kan stadig dyrkes. Med liden vil
det blive udjævnet, så spor af bebyggelse og
andre aktiviteter på stedet forsvinder.
registrering
voldsteder,
afgøre,

om

og
der

vurdering
stadig

kan

af

En

de

70

dyrkes,

må

fortidsmindefredningen

skal

udvides med en arealfredning efter Naturfredningslovens Kap. 3, eller om stedet må
udgraves arkæologisk og fredningen ophæves.
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RUNESTEN
- forgængelige sten
Af Kjeld Borch Vesth

Runesten på

Vester Marie Kirkegård på

Bomholm. 4 af disse sten lå sønder brudte
og delvist nedsunkne i jorden i et hjørne af
kirkegården. I 1987 blev de restaureret og
genopstillet samlet på kirkegården.

86

Runestenene er nok den monumentgruppe, der tidligst har tiltrukket sig
interesse. Det var en naturlig følge af, at man beskæftigede sig med historie ud
fra* skrevne kilder. Selv om de første runologer ikke kunne tyde runerne,
opfattede de dem fra begyndelsen som skrift. Ole Worm udsendte i 1643-51 et
værk, Monumenta Danica, over danske fortidsminder. Her var det især
runestenene, der havde hans interesse.
Den store interesse for runestenene, der fulgte med Worms arbejde, betød, at
man samlede runestenene sammen for bedre at kunne studere dem. Dette var
både godt og ondt. Nogle er af den grund blevet bevaret på museer, andre er
gået til, som dem der blev samlet ved Trinitatis kirke i København. Efter den
store brand i 1728 blev de brugt ved genopbygningen i fundamentet på den nye
klokkergård.
Runestenene lod sig let transportere, og de findes derfor ofte løsrevet fra deres
oprindelige sammenhæng. En del er fundet efter, at de har været anvendt til
andre formål. Som eksempel kan nævnes nogle af de runesten der i dag er
samlet på Vestermarie kirkegård på Bornholm. Her har én været brugt som
trappesten, en anden fundet i en bro, og nogle dele af en tredje blev fundet i
fundamentet til den gamle kirke, da den blev revet ned ved århundredskiftet.

RUNESTEN

STENENES NEDBRYDNING

Runestenene er en monumentgruppe, der kræver en speciel bevaringsindsats.
Selv om de er lavet af sten, oftest granit, og giver indtryk af at være
uforgængelige, er de udsat for nedbrydning. Sten forvitrer ved mekaniske og
kemiske påvirkninger.
Den kemiske forvitring skyldes i hovedsagen gennemsivende vand, hvori der
er opløst syre. Denne kan enten stamme fra forurening, især svovlsyre, eller være
den naturligt forekommende kulsyre. De forskellige stenarter nedbrydes med
forskellig hastighed alt efter deres porøsitet og indhold af vand- og syreopløselige
mineraler. Der findes i dag ikke effektive konserveringsmetoder mod den kemiske
nedbrydning af sten.
Den almindeligste mekaniske nedbrydning er i dag forårsaget af
frostsprængning på grund af vandophobning i revner i stenen. Tidligere har den
største fare for stenene dog været den forsætlige kløvning for at kunne bruge dem
til andre formål.
For at registrere runestenenes tilstand gennemførte Skov- og Naturstyrelsens
kulturhistoriske kontor i 1986 en undersøgelse af de 65 runesten, der er fredet
som fortidsminder. Det viste sig, at deres bevaringstilstand generelt var god, men
at enkelte havde brug for en hurtig indsats, bl.a. nogle af de ovennævnte sten på
Vestermarie kirkegård. Skaderne har i hovedsagen været følgeskader på grund af
tidligere uheldige restaureringer.

STORE RYGBJERGSTENEN
- S O M EKSEMPEL

En stenhugger kløvede i 1874 en stor sten, der lå halvt nedsunken i en lille høj
på Randbøl Hede. Da han fik vendt nogle af stykkerne, viste det sig, at der var
runer på bagsiden. Han indberettede fundet til Vejle Amtstue, men huggede i
øvrigt vejpæle af de dele af stenen, der ikke havde runer.
Indskriften på stenen kan oversættes til: »Bryden Tue rejste denne sten efter brydens
hustru. Disse stave for Thorgun vil leve meget længe«.

Store Rygbjerg runesten på Randbøl Hede i Jylland. Stenen blev
restaurerel i 1985, hvor den blev opstillet på en ny betonsokkel.
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Resterne af stenen og højen blev fredet i 1875. Samtidig blev der foretaget en
undersøgelse af højen. Denne var dog allerede blevet udgravet af lodsejeren, der
ikke havde fundet andet end »nogle ben«. Ved undersøgelsen blev der fundet en
forstyrret grav og flere ben, der kunne bestemmes til at have tilhørt et menneske
på under 30 år. Det kunne ikke afgøres, om benene stammede fra en kvinde
eller en mand. Store Rygbjergstenen er den eneste danske runesten, vi kender,
der er fundet på en formodentlig samtidig grav.
De bevarede dele af runestenen omfatter den øverste halvdel af stenens
forside, samt det midterste parti af underdelen. Disse dele kan ikke stå alene, og
er derfor gennem tiden blevet understøttet på forskellige måder. Ved den første
opstilling i 1875 blev stenen samlet med cement og opstillet på et fundament,
opmuret af naturstensbrokker, mens bagsiden blev udfyldt med cement.
Omkring 1940 var denne opstilling så medtaget, at den måtte fornys. Igen
anvendtes cement til samling af stenfragmenterne. Denne samlingsmetode har
imidlertid vist sig at være lidet effektiv. Med korte mellemrum har det været
nødvendigt fuge mellem fragmenterne. Problemerne blev stadig større, indtil
stenen måtte tages ned af frygt for, at den helt skulle blive sprængt af vand og
frost.

Stenrestaurering

De endnu sammenhængende dele er forsigtigt blevet skilt ad og renset for
tidligere bindemidler, snavs og bevoksning. Det viste sig, at stenen bestod af syv
dele, hvoraf den ene ganske vist var en del af den oprindelige sten, men ikke
placeret på sin oprindelige plads. Ved den første samling af stenen har der

Store Rygbjerg runesten står nu igen, som et landmærke, på sin oprindelige plads - en lille samtidig gravhøj ved Hærvejen.
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manglet et større stykke i øverste venstre hjørne. For at råde bod på denne
kedelige mangel har man tildannet et andet stykke af stenen og brugt det til at
afrunde stenens forside med.
Stenen er nu samlet med rustfri stålankre. Fugerne, der nu er ganske små, er
udfuget med en tokomponent stenlim, blandet med sand, så fugernes
overfladekarakter og farve svarer til runestenes naturlige overflade. Den tidligere
metode, hvor man supplerede fragmenterne med cement og natursten, er ikke
blevet gentaget. Natursten og cement arbejder forskelligt ved temperatursvingninger. Dette vil uundgåeligt føre til revnedannelser, som vil bidrage til
runestenes nedbrydning. De enkelte fragmenter har da også både i sig selv og
samlet en tilstrækkelig styrke til, at en supplering ikke er nødvendig af
konstruktive grunde.
Bagsiden har efter udkløvningen i sig selv en stærk skulpturel virkning og
fortæller også en spændende del af stenens historie. Det fremgår således tydeligt,
hvordan den er blevet kløvet. Man kan se, hvordan stenhuggeren med hammer
og mejsel har lavet rækker af små fordybninger, hvor han har anbragt kiler, som
efterhånden er blevet spændt stadig hårdere, indtil stenen flækkede i den ønskede
retning.
Den eneste tilføjelse, der har været nødvendig, er en sokkel til at bære
fragmenterne. Den skulle have tilstrækkelig fylde til, at betragteren kunne
fornemme stenes oprindelige størrelse og vægt, og der måtte ikke være tvivl om,
hvad der var oprindeligt, og hvad der var tilføjet.
Stenen og højen blev lagt på dette sted ved hærvejen for at blive set af flest
muligt, for at mindet om Thorgun og Tue skulle leve længe. Nu står stenen igen
på sin oprindelige plads, som et landmærke, og fortæller ikke blot deres og
landskabets historie men også stenhuggerens og restaureringens historie.
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I. Afsluttede arbejder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Helme kilde
Gjethuset, Frederiksværk
Dronningholm slotsruin
Æbelholt klosterruin
Rostgårds kilde
Fantasiens 0, Hillerød
Kalundborg bybcfæstning
Kalundborg slotsruin
Hellig Anders kors (Slagelse)
Sasser runesten, (Fjenneslev)

II. Igangvæerende arbejder
47.
48.
49.
50.
51.

11. Knud Lavards kapelruin
12. Antvorskov klosterruin
13. Højerup gl. kirkeruin
14. Vigsnæs kirkegård
15. Engelsborg orlogsværftsruin
16. Set. Jørgens kapel
17. Vestermarie runestenene
18. Østermarie kirkeruin
19. Gudhjem kapelruin
20. Læså bro
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Riberhus slotsbanke
Tørning voldsted
Tønder slotsruin
Gejlå bro
Sønderborg slots udenværker

1. Søborg slotsruin
2. Asserbo voldsted
3. Gurre slotsruin
4. Bastrup tårnruin
5. Aldershvile slotsruin
6. Ulkerup skovlandsby
7. Ravnsborg voldsted
8. Gamlcborg borgruin (Almindingen)
9. Hammershus slotsruin
10. Lilleborg borgruin (Almindingen)
11. Hindsgavl voldsted
12. Ørkild klosterruin
13. Rubjerg kirkeruin
14. Nr. Lyngby gl. kirkegård
15. Vitskøl klosterruin
16. Kalø borgruin
17. Æbeltoft tangdiger
18. Stubber kloster
19. Oksby gl. kirkegård
20. Trøjborg ruin

Brohusstenen, runesten (Øster Marie)
Bjælkestenen, runesten (Aker)
Salomons kapelruin
Kalveborg voldsted
Skagen kirkeruin
Mårup kirke
Egholm voldsted
Sjørup gl. kirke
Fyrkat vikingeborg
Støvringgård voldsted

31. Hald borgruin
32. Alling klosterruin
33. Hagsholm voldsted
34. Skanderborg slotsruin
35. Meden, Norsminde
36. Malling befæstede kirkegård
37. Øm klosterruin
38. Øster nykirke
39. Bygholm voldsted
40. Fredericia vold
41. Vejle teglovn
42. Store Rygbjerg runesten (Randbøl Hede)
43. Trindvold
44. Lindeballe teglovn
45. Åst kirkeruin
46. Tvis klosterruin
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III. Kommende arbejder
1. Jarmcrs tårnruin
2. Hjortholm voldsted
3. Eskildsø klostcrruin
4. Gcrcbro
5. Set. Laurentii
6. Set. Hans kirkcruin
7. Ducbrødrc klostcrruin
8. Farebæksholm voldsted
9. Gl. Køgegård kirkeruin
10. Skarridsholm voldsted

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Finstrup kirkeruin
Slotsbanken voldsted
Diernæs kirkeruin
Søby voldsted
Asdal voldsted
Agård voldsted
Nørtop voldsted
Ræhr kildekapelruin
Torup kirkeruin
Egholm voldsted

81. Borringholm voldsted
82. Øster Thorsted kirkeruin
83. Fårup ruin
84. Jelling-stencne
85. No kirkeruin
86. Lunde gi. præstegård
87. Set. Thøgers kirke
88. Donslund voldsted
89. I yrstrup voldsted
90. Solvig voldsted

11. Kelstrup voldsted
12. Næsholm voldsted
13. Borrevang voldsted
14. Asnæs ruin
15. Vedbygård
16. Pedersborg voldsted
17. Nygård voldsted
18. Korsør slot
19. Tårnborg slotsruin
20. Kastrup voldsted

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Testrup bispegårdsruin
Testrup hospitalsrum
Hvarre slotsruin
Finnerup kirkeruin
Kirketerp kirkeruin
Vorning kirkeruin
Hou kirkeruin
Østrup voldsted
Vorup kirkegård
Karup kirkeruin og helligkilde
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92.
93.
94.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ladby kirkeruin
Vridsløse kirkeruin
Karisegård ruin
Frøslevgård voldsted
Lindholm voldsted
Kong Valdemars jagtslot
Bønnet voldsted
Nykøbing slotsruin
Ageby kirkeruin
Maribo klosterruin

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Erik Glippings jagthus
Bjarup kirketomt
Skovgårde voldsted
Essenbæk kirkegård
Krogsbæk kirkeruin
Elkjærtoft voldsted
Set. Nieolaj kapelruin
Høgholm ulvegrav
Lisgård voldsted
Troldhøj voldsted

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Kelstrup voldsted
Margrethe kapelruin
Næsbyhoved voldsted
Ruinen på Albani Torv
Krumstrup voldsted
Tøjstrup voldgrav
Høgsholt voldsted
Søholm voldsted
Hagenskov voldsted
Rønninge Søgård

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Set. Olafs kirkeruin og kirkegård
Vilhelmsborg ruin
Rathlousdal bjørnegrotte
Bjørnkær voldsted
Silkeborg slotsruin
Krejbjerg kirkeruin
Ullerup kirkeruin
Sejrup kirkeruin
Staksevold voldsted
(il. Barritskov ruin

Grøngård slotsruin
Helvedgård voldsted
Østerholm voldsted
Gammelgård vandmølleruin
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