Rapport fra arkæologisk undersøgelse d. 2. juni – 26. juni 2009 på
Vesborg, Samsø.
J.nr. 1355/2007
Kolby sogn, Samsø hrd., Holbæk amt., Stednr. 03.05.02, SB nr. 76
Rapport ved museumsinspektør Nils Engberg d. 20. maj 2010.

Indhold:
1 Resumé
2 Baggrund
3 Konklusion
4 Dokumentation:
 Metode mv.
 Undersøgelsen
 Tegningsliste
 Fotoliste
1. Resumé.
Som led i forskningsprojektet ”Borgene på Samsø” er der i søgegrøfter på og i anlæggets forskellige
volde, voldgrave og borgbanker (185 m2 i alt) blevet undersøgt en adgangsvej, tomten af en
nedbrændt bygning og den sidste rest af porttårnet, foruden at borgbankens opbygning er fastlagt,
og borgens oprindelige udseende sandsynliggjort. Borgen har været et udpræget militært anlæg
(ingen forborg eller ladegård på stedet) og kun fungeret kort tid omkring 1370. Tårnets teglmurede
del har haft prestigekarakter.

2. Baggrund
Projektet ”Borgene på Samsø”.
I sommeren 2008 startede et stort forskningsprojekt om de middelalderlige borge på Samsø. Her
ligger i alt fem voldsteder: Gl. Brattingsborg i Tranebjerg, Vesborg på sydkysten, Hjortholm i
Stavns Fjord, Bisgård i Onsbjerg sogn og endelig det lille Blafferholmen ved det nuværende
Brattingsborg Gods. Alle voldsteder ligger på Brattingsborgs jorder, og projektet forløber i tæt
samarbejde med godsejer Anders D. Lassen. Ingen af voldstederne har hidtil været undersøgt
arkæologisk, og der er kun ganske få skriftlige kilder, der kaster lys over deres historie. Det er
baggrunden for det ny forskningsprojekt, der har til formål at skabe et samlet overblik over borgene
på Samsø og deres datering, bebyggelse, ejerforhold og indbyrdes relationer.
Projektet strækker sig over fire år, hvor der hver sommer foretages udgravninger i juni
måned. Det foregår som et samarbejde mellem Nationalmuseet, Moesgård Museum, Økomuseum
Samsø og Kulturarvsstyrelsen. Ved projektets afslutning vil resultaterne blive præsenteret i en
større samlet publikation. I sommeren 2008 blev den første udgravning gennemført på Gl.
Brattingsborg voldsted. Udgravningerne er blevet mulige ved at følgende fonde har givet
økonomisk støtte: Dr. Margrethe II’s Arkæologiske fond, Komtesse Elisabeth DanneskioldSamsøees Familie- og Funktionærlegat, Augustinus Fonden og Beckett-Fonden.
Administrativ forhistorie.
Vesborg er et fredet fortidsminde. KUAS er ansøgt og har givet tilladelse til begrænset
undersøgelse med skrivelse af 2. juni 2008, KUAS j. nr. 2003-2112-0309.
Vesborg i kilderne.
Der er ikke bevaret mange skriftlige kilder til borgens historie. Første gang den nævnes er i
november 1369, hvor ridderen Henrik von der Osten omtales som kongelig lensmand på Vesborg
på Samsø. Sammen med en lang række andre medlemmer af det danske rigsråd deltog han her i et
stort fredsmøde i Stralsund efter Danmarks svidende nederlag i krigen mod et forbund af fjendtlige
magter: Hansestæderne, hertugdømmet Mecklenburg, Sverige og grevskabet Holsten. Krigen havde
varet i tre år, og flere af landets store borge var blevet indtaget. Den endelige fredstraktat (kaldet
Stralsundfreden) blev beseglet den 24. maj 1370, og her deltog Henrik von der Osten også sammen
med drosten Henning Podebusk, ærkebispen af Lund, bisperne af Odense og Roskilde og 27
verdslige medlemmer af rigsrådet. Valdemar Atterdag selv var dog ikke til stede, og han bekræftede
først fredsaftalen det følgende år.
Henrik von der Osten tilhørte en slægt, der kom fra Rügen, og flere andre i familien
opnåede høje poster i rigsrådet i den sidste del af 1300-tallet. Han nævnes sidste gang som
lensmand på Vesborg i 1371, og herefter overtog han posten som lensmand på Riberhus. Det blev
dog kun for en kort periode, for i 1376 gik han over på Mecklenburgs side og tilhørte dermed
Danmarks ærkefjender. Vesborg forsvinder herefter ud af de skriftlige kilder, hvilket er
bemærkelsesværdigt, for der er trods alt bevaret en hel del breve og diplomer fra den sidste del af
middelalderen. Meget tyder på, at der aldrig blev udpeget en efterfølger til posten som lensmand på
Vesborg, og hele Samsø blev omkring 1400 pantsat til Århus bispestol for 5000 mark. I 1407
indløste dronning Margrete pantet, hvorefter øen vendte tilbage til kronen, men dokumentet omtaler
karakteristisk nok ikke Vesborg. Siden blev hele øen lagt ind under Kalundborg len, og Samsøs
status som selvstændigt len var dermed forbi.
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Vesborgs nyere historie.
Fyrvæsenet byggede i 1858 fyrtårn og fyrmesterbolig på Vesborg. Tårnet er 19 m højt og
fokushøjden er 36 m. I 1920 blev der opført en fyrpasserbolig i den indre voldgrav i forlængelse af
et udhus, der bl.a. rummede stalden til fyrmesterens heste. En kraftig bygning til opbevaring af
knaldpatronerne til tågesignalet blev bygget ind i volden ved vejen op mod fyret. Rundt omkring på
banker og volde blev der anlagt urtehaver for henholdsvis fyrmesteren og hans assistent og
fyrpasser, og frem til 1900-tallet havde fyrmesteren tillige 4 tdr. land lige nord for Vesborg. I 1894
blev der anlagt tågesignalstation på hovedbanken. I usigtbart vejr affyredes to knald hvert 5. minut
omkring den tid, hvor Kalundborg-Århus overfartens skibe ventedes at passere. Samtidig blev der
bygget en gangbro fra fyrtårnsbanken ud til knaldsignalhytten. I 1930 blev knaldsignalet erstattet af
en elektrisk sirene og knaldsignalhytten fjernet.

I den kolde krigs tid omkring 1960 opførte Forsvaret en udkigshytte på hovedbanken. Herfra blev
der holdt øje med al skibstrafik og indrapporteret, hvis der skete noget usædvanligt, som f.eks. da de
russiske skibe med missiler ombord sejlede gennem Store Bælt med kursen sat mod Cuba i 1962.
Fyret blev automatiseret i 1994, og da overvågningen fra udkigshytten var ophørt et par år tidligere,
blev broen mellem bankerne revet ned. Siden har ejeren, kammerherre Anders D. Lassen, overtaget
området, og i dag er der sommercafé i den gamle fyrpasserlejlighed i voldgraven, medens
fyrmesterboligen udlejes til turister og den lille udkigshytte er indrettet til privat brug.

Topografi.
Da man skulle opføre et borganlæg ved øens sydkyst, udvalgte man en næsten 18 m høj
morænebakke, en såkaldt hatbakke, beliggende direkte ud til kysten. Ud af denne bakke skabte man
gennem et imponerende entreprenørarbejde borgens volde, voldgrave og selve hovedbanken. Som
borganlægget fremtræder i dag, er det et af landets mest imponerende voldsteder med op til 8 m
dybe og 20 m brede voldgrave. I dag er de fleste af voldgravene skjult i bevoksning og skrænten ud
mod kysten er tilgroet, så det er vanskeligt rigtig at få fornemmelsen af borganlægget, når man
besøget stedet. Tager man imidlertid turen op i toppen af fyrtårnet er der et flot overblik over
borgens forskellige banker, volde og voldgrave. Så bliver det for alvor klart, at Vesborg har været
en stor borg med stærke forsvarsværker ind mod landsiden.
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Mod øst har bakken et naturligt brat fald ned mod en lav, tidligere vig eller fjord. Sådan har
forholdene været i stenalderen, men hvordan så det ud i borgens tid? Desværre ved vi det ikke, for
en voldsom kysterosion har ændret radikalt på forholdene. Alene af selve hovedbanken er der nu
kun omkring en tredjedel tilbage. Materialet fra kysterosionen blev lejret i og foran den tidligere
fjordarm, men uden nye geologiske undersøgelser er det ikke muligt at sige, hvor meget af fjorden,
der eksisterede på borgens tid. Placeringen af borgen netop på dette sted – adskillige andre
hatbakker på sydkysten kunne være valgt i stedet – gør det dog overvejende sandsynligt, at en god
og beskyttet naturhavn øst for borgen har eksisteret i 1300-tallet. Kysterosionen er nu så godt som
stoppet takket være en effektiv kystsikring udført i 1950’erne.

3. Konklusion
Aktiviteter ældre end borgen.
Under udgravningen blev der registreret to gruber med brændte sten. De er klart fra før borgens tid,
og en sandsynlig datering er stenalder. Det var eneste spor i området af menneskelige aktiviteter
ældre end borgens tid.
De tre forsvarsvolde..
Det samlede borganlæg består af i alt 5 banker/volde, der hver især blev undersøgt ved udgravning i
én eller flere søgegrøfter. Som borganlægget fremtræder i dag, er det et af landets mest
imponerende voldsteder med op til 10,5 m dybe og 20 m brede voldgrave. Tre volde og voldgrave
beskytter selve borgbanken. Den oprindelige bakke har været højest ud mod havet og skrånet ind
mod landsiden både mod nord og mod øst.
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Yderste og mellemste vold. Mod nord ind mod land hæver den yderste vold sig 7,5 m op i forhold
til det omgivende terræn. I et profilsnit kan man følge det oprindelige 20 cm tykke vækstlag som en
homogen brun stribe mellem undergrund og det opkastede voldfyld. Op til 4 m voldfyld var anbragt
oven på vækstlaget for at ydervolden skulle få den ønskede højde. Voldgraven mellem den ydre
vold og den mellemste af de tre volde var 6 meter bred og knap 4 meter dyb. Mellemvolden er til
dels udjævnet i dag, for da fyrvæsenet i midten af 1800-tallet etablerede sig på Vesborg, blev den
tidligere vold omdannet til have. Udgravningen viste trods udjævningen, at der er blevet lagt mindst
2 m fyld på den oprindelige bakke og formentlig mere, sådan at den mellemste vold blev højere end
den yderste. Det betyder, at en fjende fra bunden af den ydre voldgrav skulle 6 m op, før han stod
på toppen af midtervolden.
Inderste vold/Fyrtårnsbanken. Bag mellemvolden fulgte endnu en bred og dyb indre voldgrav før
man kom til den vold, hvor fyret og fyrmesterboligen blev opført i 1858. Som denne ”vold” eller
banke fremtræder i dag med en bredde på 22 m er den i væsentlig grad et resultat af fyrvæsenets
arbejde med at omdanne den inderste vold til en banke, som kunne rumme både fyrtårnet og
fyrmesterboligen. Ved udgravningen var det tydeligt, at den nordlige del af den inderste vold forud
for fyrets og fyrmesterboligens opførelse var blevet udvidet med lerede sandlag med porcelænsskår
og brokker af nyere teglsten.
Den nuværende ”voldgrav” mellem fyrtårnsbanken og den mellemste vold er uden tvivl også stærkt
omformet, dels for at få plads til en bygning nede i voldgraven – i dag café mm. - dels for at få
etableret den nuværende adgangsvej, der er en nyskabelse fra fyrvæsenets tid.
På forhånd var det antagelsen, at fyrtårnsbanken ville gemme på en forborg med plads til
værkstedsbygninger, stalde mv. Søgegrøfterne afslørede imidlertid hurtigt, at der ikke var spor
overhovedet af bebyggelsesaktiviteter fra borgens tid. Banken har været den sidste vold/forhindring,
inden man som angriber kom til selve hovedborgen. Den oprindelige bakke er blevet forhøjet med
op til ca. 1,5 m leret og sandet materiale, men den nordlige del af den ret brede voldbanke blev
efterladt som et fladt forterræn foran selve den forhøjede vold.
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Voldgraven mellem fyrtårnsbanken og hovedborgen demonstrerer tydeligt det effektive
forsvarsanlæg. Fra top til bund har der været 10,5 m, og den relativt spidsbundede voldgrav har haft
meget stejle sider. Selv i dag kan man kun med største besvær holde sig på benene, når man vil
bevæge sig op af voldgravens sider. Søgegrøftens snit i såvel ydre som indre voldgrav viser, at
siderne ikke var forhudede. Det har ganske enkelt ikke været nødvendigt. I dag kan man, når leret er
tørt, kun med stort besvær hakke lidt bort med en spade. Det er også forklaringen på, at Vesborgs
volde og grave fremstår med så stejle sider 650 år efter borgens anlæggelse. Selv ved heftig nedbør
viste det sig, at kun 1-2 mm af overfladen bliver blød og fedtet. Regn gør den eksponerede
overflade særdeles glat, men medfører kun i meget begrænset omfang, at materiale flyder ned ad
skråningerne. Kun meget lidt jordflydning kunne iagttages i voldgravssnittene.
Adgangsvejen til borgen.
Den oprindelige adgangsvej til borgen viste sig at ligge på den østlige banke, som vi hidtil havde
anset for blot at være en del af den naturlige hatbakke, men som ud mod voldgraven viste sig at
være blevet forhøjet med ca. 1,5 m. I et par søgegrøfter kom adgangsvejen til borgen frem. Vejen
blev frilagt to steder. Den har været 4 m bred og belagt med småsten. At datidens veje hurtigt blev
slidt og fik dybe hjulspor, har kunnet konstateres ved utallige udgravninger. Her på Vesborg var
vejen uden tydelige spor af slitage. Den er ikke blevet repareret, hvilket er et tegn på, at borgen må
have haft en forholdsvis kort levetid. For at få adgang til borgen er man kommet nordfra langs
kanten af den tidligere fjordarm og er gået eller kørt op over den østlige banke og herfra videre over
en bro til den inderste forsvarsvold, den senere ’fyrtårnsbanke’.

Den inderste vold havde ud over forsvarselementet endnu en funktion. Den del, der vender over
mod selve hovedbanken, ligger i dag 2 m lavere end banken i øvrigt, og denne lavning har et jævnt
forløb indtil den forsvinder i en opfyldning til en terrasse, der hører til fyrmesterboligen. Lavningen
var anlagt i borgens tid, og her har fortsættelsen af vejen fra den østlige banke og videre til
hovedborgen forløbet. Selve vejbelægningen lod sig ikke eftervise fordi lavningen i fyrvæsenets tid
har været opdyrket som nyttehave, men om tolkningen kan der ikke være tvivl. Et niveauspring
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antyder, at vejen har været delt i en 3 m bred, lidt lavere kørebane til heste eller oksetrukken trafik
og en knap 2 m bred del til fodgængere. Forsvarsmæssigt har det været en ideel løsning, at
adgangen til borgen skulle foregå langs sydsiden af den inderste vold kun adskilt fra hovedborgen
af voldgraven og i et niveau, som har ligget mindst 4,5 m lavere end hovedborgen. En angriber har
været meget sårbar i den position.
Hovedborgen
I borgbankens skrænt ud mod havet blev det muligt at studere borgbankens opbygning i to
afrensede baner. Begge steder var det overraskende resultat, at borgbanken er blevet skabt ved at
forhøje den oprindelige banke med ikke mindre end 3,5 m.
Teglstensmuren. Hovedborgen rummer Vesborgs eneste synlige anlægsspor, nemlig resterne af en
teglstensmur. Murværket er det sidste af et større murparti, der er kendt fra gamle illustrationer af
Vesborg. En akvarel af Magnus-Petersen fra 1874 viser et stykke mur opført af munkesten, der er
muret i vandrette bånd af røde og gule sten. Muren står på et granitstensfundament, der løber nordsyd som del af et større kvadratisk fundament, der indvendigt ser ud til at have været opfyldt med
natursten. Akvarellen er blevet tolket sådan, at der på hovedbankes nordvestre hjørne har stået et
kvadratisk tårn opbygget på et massivt kampestensfundament med samme konstruktion, som
kendes fra tårnet på Kalø. Desværre styrtede teglstensmurværket og størstedelen af fundamentet i
havet julenat 1875.

I dag er der kun bevaret et mindre parti af fundamentet, der hænger delvist ud over den høje
kystskrænt og er i stor fare for at styrte ned på stranden. Det bevarede fundament har facader mod
øst og vest, er 3,5 m langt, 1,8 m højt og 2,35 m bredt. Fundamentet er opbygget som en typisk
kassemur med sider lagt i skifter af flade natursten, der er sat i en fed kalkmørtel. Murkernen er
opfyldt af mindre natursten lagt i lag, der afspejler facademurværkets skiftehøjde. Mellem de
enkelte lag i murkernen ligger rallag som har udjævnet murkernen under muropbygningen, så det
var muligt at færdes oven på muren, når det næste skifte skulle sættes. Både øst- og vestfacaderne
fortsætter ud til voldgravssiden mod nord. På de endnu bevarede mindre partier af hovedbankens
nordvestre hjørne kan der ikke ses spor af yderligere fundamenter.
En murtykkelse på 2,35 m, der svarer til f.eks. ringmuren på Kalø Slot, viser at muren må have haft
en anseelig forsvarsmæssig betydning. Hvad har murens funktion så været? Et kvadratisk
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hovedtårn, som akvarellen fra 1874 antyder, må udelukkes, da fundamentet ikke fortsætter rundt om
et hjørne mod nord, og der er ikke andre fundamentsrester. En kraftig spærremur/ringmur kan have
afgrænset hovedbankens vestre side, men det virker ulogisk. Det ville forsvarsmæssigt være meget
væsentligere at have en kraftig mur mod landsiden til beskyttelse af adgangsvejen. Den tredje og
mest sandsynlige mulighed er, at fundamentet var en del af den østlige side i et porttårn med
vippebro. Vippebroen har været placeret mellem porttårnets to sider med en del af broen inde i
porttårnet og med vippepunktet ved porttårnets front. Når vippebroens yderste ende hejses op og
lukker selve porten går den del af broen, der er inde i porttårnet, ned og lukker hullet under broen
ved porthusets front. Forsynes den nedadgående del af vippebroen samtidig med kontravægte kan
vippebroen betjenes hurtigt uden brug af meget muskelkraft. Et sådant middelalderligt porttårn er
tidligere fremgravet ved Egholm Slot, og det bevarede fundament og dets placering på Vesborg
passer med konstruktionen herfra.
Den brændte bygning. På borgbankens nordøst-hjørne har stået en bindingsværksbygning med høj
kælder. Indvendig målt var der 5,0 m mellem bygningens to langsider, og den har været mere end
8,4 m lang. Bygningens vestgavl blev det i den begrænsede udgravning ikke muligt at fastlægge. Et
kraftigt stolpehul kom frem i den frilagte del af både nord- og sydvæggen. Stolpehullerne har stået i
fundamentet med ydersiden flugtende fundamentets inderside. Det må betyde, at stolperne er sat
først, og stenene i fundamentet lagt herefter. At bygningen er brændt var tydeligt, og at branden har
været voldsom fremgik bl.a. af, at stolperne var brændt/forkullet helt ned til bunden 30 – 40 cm
under gulvniveau.
Stolpe i
fundament

tværskillevæg

Langs det nordre fundament lå en brændt bjælke, som har været enten fodrem for en trævæg
eller del af en vægbænk. I gulvfladen sås tydelige brændte planker/brædder, som er fra strøer til et
bræddegulv. Der er ikke tvivl om, at en dør og måske dele af væggene er væltet ned på gulvet under
branden. Fundet af dørbeslag, en dørlås mv. vidner sammen med spor af træstykker, der lå skævt i
bygningen om dette. Gulvniveauet i den brændte bygning lå 30 – 70 cm under terrænet udenfor. Der
er således tale om en bygning med en høj kælder. Ud over beslag mv. var der en påfaldende mangel
på genstande i brandtomten. Brandtomter er ellers ofte arkæologiske godbidder, fordi de bliver
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forladt i panik, og uden at man når at fjerne inventaret. På den måde giver de et øjebliksbillede af,
hvad bygningen har været brugt til. Sådan var situationen ikke på Vesborg. En nærliggende
forklaring er, at branden er opstået allerede under færdiggørelsen af bygningen, før den blev taget i
En brændt planke på tværs af bygningen skilte en lidt højere liggende gulvflade øst for planken, og
en lidt lavere liggende gulvflade vest for. Planken er fodremmen til en skillevæg. En anden
skillevæg har delt bygningen op på langs. Den markerede sig med løst brændt og gruset fyld samt
sporene fra et bræt/planke (tykkelse 6 cm) midt i grøften. Renden havde nogle dybere partier og her
blev det klart, at brættet/planken har været min. 25 cm bredt/højt. Denne skillevæg har været
opbygget som enten en stav- eller bulkonstruktion. Det var ikke muligt at afgøre hvilken løsning,
man har valgt.

Planke midt i
skillevæggen
Skillevæg på langs af
bygningen

Stolperne i væggen peger på, at huset har været opført i bindingsværk, og efter branden var
kælderen blevet fyldt op med brændt lerklining. Store stykker med aftryk af både støjler og fletværk
viser, at murene har været med lerklinede tavl.
Udgravningen gav også et lille indblik i oprydningsarbejdet efter branden. Et skålformet ildsted
med diameter 0,8 m og en dybde på 25 cm var anbragt sådan i bygningens sodsværtede gulv, at det
lå hen over resterne af skillevæggen. Det må være blevet etableret lige efter branden, men før man
begynder at rive den brændte bygning ned. Med en så vindomsust placering som Vesborgs vil det
være naturligt i forbindelse med selve arbejdet med oprydningen efter branden, at søge ly mellem
de stadig stående vægge i brandtomten. Det kan også give en forklaring på det problem, at beslag
fra væltede døre og vægge ikke lå, som de burde i en uforstyrret brandtomt. Flere lå oven i hinanden
som pinde i et mikadospil, og det kan skyldes, at man efter branden har gået på det brændte
kældergulv, og derved fået sparket/skubbet beslag mv. rundt på fladen.
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Ved udgravningen i voldgraven nedenfor den brændte bygning lå et mørkebrunt sandet og
lerblandet muldet lag med stort indhold af trækul, samt nogle dyreknogler, jernnagler, hvæssesten
mv. Det er nærliggende at sætte laget i voldgraven i forbindelse med branden på borgbanken
ovenfor. I så fald har branden fundet sted tidligt i borgens byggeproces, fordi brandlaget er
overlejret af et lag, som tydeligvis er et resultat af det fortsatte borgbyggeri. Iagttagelsen i
voldgraven bekræfter antagelsen om, at bygningen er brændt allerede tidligt i borgens byggeproces.
Man har dog snart efter bygget videre. Kampesten til nye fundamenter blev udlagt ovenpå
brandtomten, og en ny bygning blev opført samme sted. Udover de få rester af fundamentet er der
dog intet tilbage af denne bygning.
Borgens funktion og funktionstid.
Man kan gøre sig tanker om, hvor hurtigt et så imponerende anlæg kunne anlægges i en tid uden
gravemaskiner. Det virker i dag som en næsten umenneskelig opgave, men erfaringer fra
jordarbejder som digebyggerier i 1800-tallet viser, at volde, voldgrave og borgbanken på Vesborg
kan være lavet på blot en enkelt sæson. De tre volde og voldgrave har været et overordentligt stærkt
forsvar mod en fjende, der forsøgte at angribe fra landsiden. Der er således ingen tvivl om, at
Vesborg har været et endog meget imponerende forsvarsværk med fokus på det militære formål.
Ingen forborg eller ladegård har været direkte knyttet til borgen. Samtidig har borgen formentlig
skulle demonstrere den danske konges status for de mange, som passerede ude på havet. Det stykke
murværk fra porttårnet, som styrtede i havet i 1875, peger i retning af et prestigebyggeri, og der har
formentlig været andre større bygninger på den del af hovedbanken, som er styrtet i havet.
Ved udgravningen på Vesborg blev der fundet bemærkelsesværdigt få genstande, selv om der blev
gjort flittig brug af metaldetektor. Udover jernbeslag, nagler og hængelås fra den brændte bygning
på hovedbanken blev der kun fundet en enkelt bronzenål, et lille stykke fra en gryde af bronzemalm,
2 remspænder, 3 ornamenterede benstykker, en slibesten, et enkelt glaseret potteskår og tre
armbrøstpilespidser. Det er normalt en sikker regel, at hvor mennesker levede i middelalderen,
indeholder kulturlagene mange keramikskår og rester af pander, gryder, redskaber, værktøj og andet
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affald. Derfor er det tankevækkende, at der er efterladt så få ting på Vesborg. Det kan ikke kun være
et spørgsmål om at rydde særligt grundigt op efter sig. Det er ikke muligt på så stort et anlæg. Der
er næsten kun én forklaring: man har kun benyttet og beboet borgen i kort tid, og det passer også
med det begrænsede slid på den stenlagte adgangsvej til borgen.
Hvordan passer Vesborg ind i Samsøs middelalderhistorie? Borgen optræder i de skriftlige kilder i
årene omkring 1370, men forsvinder siden ud af historien. Også den arkæologiske udgravning peger
entydigt i retning af, at borgen kun har fungeret i en kortere årrække. Det er derfor sandsynligt, at
Vesborg blev opført i en ganske speciel anledning kort før 1369, hvor Valdemar Atterdag har haft
brug for et militært stærkt holdepunkt med en – antager vi – velbeskyttet flådehavn. Fra borgen
kunne man overvåge farvandet med indsejlingen til både Store- og Lillebælt og dermed varsle om
eventuelle fjendtlige skibe. I årene 1367-1370 var Danmark i krig med Hansestæderne,
hertugdømmet Mecklenburg, Sverige og grevskabet Holsten. Danmark tabte krigen, og det militære
fokus flyttede til Østersøregionen. Borgen kan have udspillet sin rolle, måske allerede inden den var
blevet helt færdigbygget?
Anlæg fra nyere tid. I søgegrøften vestligt på hovedbanken blev udgravet en støbt
cementmørtelflade. Den kunne følges over en strækning på 4,3 m. Den støbte flade er fundamentet
til knaldsignalhytten opført 1894. Øst for fundamentet sad et kraftigt stykke armeringsjern solidt
forankret i jorden. Det har været brugt til fastgørelse af den ene af bardunerne til det signaltårn, som
stod syd for hytten. En betonflade fra signaltårnet er stadig synlig på stedet.
4: Dokumentation
Metode mv.
På alle øens fem voldsteder er der forud for de arkæologiske undersøgelser blevet foretaget
magnetometeropmålinger af Tatiana Smekalova, Mosgård Museum. Da Vesborg for største delens
vedkomne er dækket af træer og krat var det vanskeligt at finde velegnede flader til opmålingen. En
flade på hovedbanken mod syd og en flade nede i voldgraven mod øst (se Magnetic Survey Report
12th – 14th March 2008) blev opmålt. Jern i jorden i undersøgelsesområdet oppe på borgbanken
gjorde det umuligt at se arkæologiske anlæg her. Nede i voldgraven fangede opmålingen en
stenrække/stengærde ved et markant niveauspring. Det vides, at denne del af voldgraven i nyere tid
har været benyttet til køkkenhave. Den arkæologiske undersøgelse kunne således ikke udnytte
resultater fra magnetometerundersøgelsen ved Vesborg.
De eksisterende bygninger på de forskellige borgbanker sammen med beplantningen giver
begrænsede muligheder for, hvor der kan foretages arkæologiske udgravninger, så placeringen af
søgegrøfter var det muliges kunst. Fra start var der fra Kulturarvsstyrelsen givet tilladelse til
søgegrøfter på tre af bankerne, og da det undervejs blev aktuelt med et par mindre søgegrøfter også
på den østlige banke, blev der også givet tilladelse til det. Hvor det var muligt blev grøfterne gravet
med maskine. På den sydligste banke, borgens formodede hovedbanke, var det ikke muligt at få en
gravemaskine op. Felterne her (felt 1, 1A, 2, 2A) blev udelukkende udgravet pr. håndkraft. Ved
maskingravningerne blev det tilstræbt i alle felter at afgrave i ca. 5 cm tykke lag, og mellem hver
gravning at afsøge fladen med metaldetektor. Ved gravningerne nede i voldgravene blev det ikke
muligt at følge denne plan fuldstændigt. Ved håndgravningen på banke 3 blev samme metode med
afgravning i 5 – 10 cm tykke lag og afsøgning af fladen med metaldetektor fulgt. Her blev desuden i
felt 1 og 1A alt det opgravede materiale soldet.
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Det samlede borganlæg består af i alt 5 volde/banker, der hver især blev undersøgt ved udgravning i
én eller flere søgegrøfter. I alt blev 185 m2 undersøgt, heraf blev de 148 m2 maskingravet. 190 m3 i
alt blev udgravet.
Den ydre forsvarsvold mod nord samt voldgraven her indenfor og volden bag fik betegnelsen B1.
B2 er volden/banken med fyrtårnet og fyrmesterboligen. B3 er borgens egentlige borgbanke mod
syd ud mod havet. B4 er betegnelsen for den østlige banke. Felterne har fået numre begyndende
med 1 på hver banke, f.eks. B1, felt1, eller B3, felt 2 osv. Felterne er med GPS-udstyr blevet
indmålt af landmålingstekniker Ib Rador, Moesgård, som også har fastlagt de landsdækkende koter.
Under udgravningen har hvert felt fået et lokalt 0-punkt, og en lokal målelinje. På opmålingerne er
metre angivet i forhold til verdenshjørnerne, f.eks. 3N som 3 meter nord for 0-punktet. På
fladeopmålinger kan en placering være angivet med 3N/2Ø, dvs. 3 meter mod nord og 2 meter mod
øst.
Banke 2. Kote ved sokkeloverkant på fyrmesterboligens SØ-hjørne: 19,68 ddn
Banke 3. Kote ved rensebrøndsdæksel ved husets NV-hjørne: 19,40 ddn
Banke 4. Kote på træstub: 14,48 ddn
Deltagere: Fra Økomuseum Samsø: Museumsinspektør Lis Nymark (LN), stud.mag. Andreas
Nymark (AN) og i perioder Anja Damgaard Jensen. Fra Moesgård: museumsinspektør Hans Skov
(HS). Fra Nationalmuseet museumsinspektør Vivian Etting (VE) og museumsinspektør Nils
12

Engberg (NE), museumstekniker Per Poulsen (PP) og stud. mag Kasper H. Andersen (KA). Fra
Kulturarvsstyrelsen: arkitekt Jørgen Frandsen (JF). Som frivillige hjælpere deltog i forskellige
perioder detektorfolkene Ib Krause-Kjær, Jesper Janke Hansen, Tom Pedersen, Jørgen Thygesen,
samt desuden de lokale amatørarkæologer Helle Rasmussen og Johannes Strøm.
Forud for udgravningen havde godsejer Anders D. Lassen sørget for at en del bevoksning var blevet
fældet, så det blev muligt at få en gravemaskine ind gennem den nordligste voldgrav og op på den
mellemste vold. I samarbejde med museumsinspektør Lis Nymark havde en større gruppe frivillige
desuden sørget for at fælde på andre dele af voldstedet, så en del af voldgravene igen blev
umiddelbart synlige.
Undersøgelsen.
Ydervolden, den mellemste vold og voldgraven her i mellem (under udgravningen betegnet
Borgbanke 1/B1) (ansvarlig under udgravningen: Hans Skov)
(tegning nr. 2-5)

Hatbakkens
vækstlag

Det lykkedes at få en rendegraver gennem den ydre voldgrav og op på den mellemste vold. Derfor
blev det muligt at grave en i alt 27 m lang og 2 m bred søgegrøft omtrent N- S henover volden og
ned gennem den yderste voldgrav og så langt op ad siden på den yderste forsvarsvold, som
maskinen kunne nå. Der blev som i de øvrige felter afgravet i tynde lag, som blev afsøgt med
detektor før næste afgravning. Det lokale 0-punkt blev afsat ved feltets sydende. Østprofilen blev
opmålt.
I profilen kan man fra 20,6 – 21,6N kan man følge det oprindelige 20 cm tykke vækstlag (lag v)
som en homogen brun stribe mellem undergrund og det opkastede voldfyld. Det ses også at
vækstlaget stiger jævnt fra nord mod syd. Op til 4 meter voldfyld anbragte man oven på vækstlaget
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(lag bø og bæ) for at forvolden skulle få en passende højde. Uden for forvolden kan man ikke se
spor efter en voldgrav, men med en højde af 7,5 m, så har forvolden alligevel været noget af en
forhindring. Den er endnu så stejl udefter, at man kun med største besvær kan gå ned ad den.
Fra 15,2 – 20,9N så den 5,7 m brede voldgrav mellem ydervolden og den mellemste vold.
Voldgraven var rundbundet med bund i kote 15,3. Til begge sider har man en lille meter over
bunden afgravet (lag p er undergrund) eller formet i de pålagte lag (lag n er pålagt) en lille afsats.
Formålet er nok udelukkende graveteknisk, og som er led i opbygningen af voldene. Lag t i
voldgraven opfattes som tilvækst/nedskredet materiale dannet fra man opgav borgen og indtil
fyrvæsenet i 1858 tog området i brug (lag q, r og s er opfyld fra fyrvæsenets tid).
Mellemvolden bag den yderste voldgrav er noget udglattet i dag. Da fyrvæsenet for over 100 år
siden etablerede sig på Vesborg, blev mellemvolden jævnet noget ud for at den kunne benyttes som
have. Alle lagene f, g, j, i, k, l, m, ca og cb er pålagte som led i mellemvoldens opbygning. Der var
under udgravningen usikkerhed om lagene er geologiske dannelser eller kulturlag, men ved
yderligere afgravning blev det afklaret, at der er tale om voldopbygning.

Inderste vold også betegnet fyrtårnsbanken (under udgravningen blev volden/banken betegnet som
Borgbanke 2/B2). (ansvarlig under udgravningen: Nils Engberg)
(Tegning nr. 6-11)
Bankens vestlige del er optaget af fyrmesterboligen og fyrtårnet. Området vest og nord for tårnet
vides at være tildannet i sin nuværende form i nyere tid. Øst for fyrmesterboligen har banken i
fyrets tid været indrettet som have med græsplæne og bede. Den sydligste del, som ligger i et
niveau, der er ca. 2 m lavere, har også været del af haveanlægget, formentlig som nyttehave. Det var
på den østlige del af banken, øst for fyrmesterboligen, at det umiddelbart ville være muligt at
undersøge banken for anlægsspor fra borgens tid.
Før det blev besluttet, hvor søgegrøfterne skulle ligge blev der med karteringsbor (diameter: 3,0 cm)
foretaget i alt 25 boringer på banken. En 0-linie blev afsat vinkelret på fyrmesterboligens østvæg
4,45 m fra SØ-hjørnet, og i en afstand fra bygningen på 1 m, 8 m, 12 m, 16 m, 19 m og 23 m blev
boringerne foretaget.
Boring 1 (0/3Ø).

0 – 85 cm
85 cm

sandet havemuld m. byggeaffald
sten

Boring 2 (2N/3Ø)

0 – 145 cm
145 – 150 cm

havemuld
gult, fedtet ler

Boring 3 (4N/3Ø)

0 – 120 cm
120 – 130 cm

havemuld
gult, fedtet ler

Boring 4 (6N/3Ø)

0 – 100 cm
100 – 110 cm

havemuld
gult, fedtet ler

Boring 5 (2S/3Ø)

0 – 55 cm
55 cm

havemuld
sten

Boring 6 (4S/3Ø)

0 – 70 cm

havemuld
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70 -80 cm
80 – 120 cm

mørkegrå muld
gråt, leret grus

Boring 7 (6S/3Ø)

0 – 20 cm
20 – 145 cm

havemuld
forskellige, sandede fyldlag

Boring 8 (0/7Ø)

0 – 60 cm
60 cm

sandede fyldlag
sten

Boring 9 (2N/7Ø)

0 – 40 cm
40 – 70 cm
70 – 85 cm
85 – 105 cm
105 – 125 cm
125 – 140 cm

sandede fyldlag
homogent, lerblandet sand
Spættet muldbl., fed ler m. trækul
homogent, sandet muld
brunligt, homogent sand
gråligt, fedtet ler

Boring 10 (5N/7Ø)

0 – 85 cm
85 – 95 cm
95 - 100 cm
100 – 115 cm
115 – 125 cm
125 – 140 cm

tørveagtig, helt løs muld
brunlig ler
mørkegrå, sandet muld
gulligt, spættet, sandet ler
trækulsholdigt muldbl. Ler
lysegråt, rent, leret sand

Boring 11 (2S/7Ø)

0 – 50 cm
50 – 90 cm
90 – 110 cm

havemuld og blandede sandlag
blandede sandlag
gulligt, hårdt ler

Boring 12 (0/11Ø)

0 – 50 cm
50 – 105 cm
105 – 130 cm
130 – 160 cm

blandede sandlag
blandet ler og sand
mørkegråt, sandet muld
rødligt, homogent grus

Boring 13 (2N/11Ø)

0 – 50 cm
50 – 90 cm
90 – 120 cm
120 – 135 cm
135 – 150

havemuld og sandlag
blandede sandlag
mørkegråt, sandet muld
gråt sandlag
hård, fedtet ler

Boring 14 (5N/11Ø)

0 – 70 cm
70 – 85 cm
85 – 95 cm
95 – 110 cm
110 – 115 cm

havemuld og blandede sandlag
gråt sandet ler m. små stykker brændt ler
mørkegråt, sandet muld
gråt, homogent sand
hårdt, fedtet ler

Boring 15 (3S/11Ø)

0 – 70 cm
70 -80 cm

havemuld og blandede sandlag
Hårdt, gulligt ler

Boring 16 (0/16Ø)

0 – 20 cm
20 -45 cm
45 – 60 cm
60 cm

havemuld
blandede sandlag
sandet ler
Sten
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Boring 17 (2N/16Ø)

0 – 40 cm
40 -85 cm
85 – 90 cm

havemuld
blandede sandlag
hård ler

Boring 18 (5N/16Ø)

0 -120 cm
120 – 150 cm

havemuld og blandede sandlag
lyst, homogent sand

Boring 19 (0/21Ø)

0 – 40 cm
40 – 105 cm
105 – 140 cm
140 – 150 cm

havemuld
lysegråt sand m. kalk
trækulsholdig muld
brunlig, hård ler

Boring 20 (2N/21Ø)

0 – 45 cm
45 – 105 cm
105 – 140 cm
140 – 150 cm

havemuld
muldbl. Ler
trækulsholdig muld
brunlig, hård ler

Boring 21 (5N/21Ø)

0 – 90 cm
90 – 130 cm
130 – 140 cm

havemuld og blandede sandlag
trækulsholdig muld
lyst, leret sand

Boring 22 (4S/21Ø)

0 – 20 cm
20 – 40 cm

havemuld
muldbl. Ler

Boring 23 (0/26Ø)

0 – 90 cm
90 – 105 cm
105 – 115 cm

havemuld og blandede sandlag
trækulsholdig muld
gulligt, hårdt ler

Boring 24 (11S/11Ø)

0 – 35 cm
35 – 45 cm

havemuld
lyst, leret sand

Boring 25 (13S/11Ø)

0 – 35 cm
35 – 45 cm
45 – 90 cm
90 – 95 cm

havemuld
trækulsholdig muld
lyst, leret sand
hårdt, lyst leret sand

Boreprøverne afslørede ikke umiddelbart anlæg, men viste med de forholdsvis mange
kulturpåvirkede lag uden klare bebyggelseshorisonter, at en del af lagene formentlig hørte til
opbygningen af banken.
En minigraver blev med kran løftet op på banken. Tre søgegrøfter (bredde 1 m) med orientering
omtrent N-S blev afsat. Der blev ikke påtruffet faste anlæg under gravearbejdet og udgravningen
stoppede efter at der i alle tre grøfter i en dybde på 0,7 – 1,2 m’s dybde var udgravet grålige
sandede muldlag m. lidt småsten og lerklumper (lag av og lag aø), der tolkes som den oprindelige
bankes væksthorisont. Bankens terræn falder også i dag mod øst, og det har den oprindelige
hatbakke også gjort. Væksthorisonten lå i felt 1 nærmest fyrmesterboligen i kote 17,5, i felt 2 var
koten ca. 17,0 og i felt 3 var den ca. 15,5. Et fald på 2 m over en strækning på små 20 m.
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Felt 1 i forgrunden, derefter felt 2A og den nordlige ende af felt 2B samt bagerst felt 3.
Felt 1 havde en længde på 3,2 m foroven (fra 3,4N – 6,6N) og en bredde på 1 m (fra 6,8Ø - 7,8Ø).
Feltet kom forneden til at måle små 2 m i længden. Nuværende overflade ligger i kote ca. 18,0.
Østprofilen blev opmålt. Ovenpå vækstlaget (lag av) var foruden den øverste græstørv kun et enkelt
lag (lag au) havemuld. Her er således ikke spor af den middelalderlige bankes opbygning.
Formentlig fordi denne del af den oprindelige banke ikke blev forhøjet (vækstlaget i kote 17,5) i
forbindelse med bankens opbygning til forsvar. Den har været høj nok i sig selv.
Felt 2 blev i første omgang udgravet med maskine som felt 1 og felt 3. Efterfølgende blev feltet
forlænget mod syd ned over lavningen. Denne del betegnedes felt 2B, og den maskingravede del fik
betegnelsen felt 2A.
Felt 2A. Feltet blev 9,5 m langt (fra 1,1S – 8,4N) og blev gravet ud til nordskråningen. Nuværende
overflade er i kote ca. 17,9. Østprofilen blev opmålt. Hatbakkens oprindelige vækstlag i kote ca.
17,0 er mod nord ikke blevet forhøjet med påførte lag fra borgens tid, men fra 3N og mod syd er et
lag af lysegråt let muldblandet ler m. en del småsten (lag aæ) tolket som pålagt for at forhøje denne
del af banken. Laget kan følges op til kote 17,6.
Ved 6N blev i bunden af søgegrøften boret yderligere 1,5 m ned (til kote ca. 15,0). I boreprøven var
udelukkende lyst, hårdt sand uden kulturspor. Lagdelinger i laget peger ganske klart mod en
moræneaflejring. På den baggrund styrkes tolkningen af lagene av og aø som en oprindelig
vækstflade.
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Felt 2B. Feltets nordlige del, ca. 3,5 m blev maskingravet. Resten ned af skråningen og hen over
lavningen hen til bankens sydskråning/voldgraven mellem B2 og B3 blev håndgravet. Feltet blev
10,0 m langt (fra 2,8S – 12,8S) og en lille meter bredt. Terrænet i dag falder fra kote ca. 18,0 og ned
til 15,7 længst mod syd. Vestprofilen blev opmålt. Feltet var af praktiske grunde, bl.a. hensynet til
et træ, forskudt mod øst, men sådan, at feltets vestprofil ligger på linje med østprofilen i felt 2A.
1.afgravning. Der blev afgravet ca. 0,5 m i hele feltet. En større nedgravning fra ca. 4S – 8S, dvs.
den begynder oppe på det høje plateau og fortsætter ned til den lave del, kan følges i både
vestprofilen og i fladen.
2.afgravning. med bor blev det konstateret, at i feltets høje del lå den oprindelige hatbakkes
vækstlag (lag aø) blot 20 cm længere nede, og fladen blev afgravet ned til dette vækstlag. I den
øvrige del af feltet blev der afgravet ned til et lysegråt blødt sandlag (lag bi), der er urørt
undergrund. Op mod vestprofilen blev der gravet yderligere et spadestik ned.
Den store rundede nedgravning med en diameter på ca. 4 m havde langs kanten et lag bestående af
trækul og aske blandet m. brændt ler, lerklining og lidt mørtel (lag bh). Nedgravningens yderside
var ikke rødbrændt, som den ville være, hvis der havde været stærk ild eller anden varmepåvirkning
i selve nedgravningen. Den må opfattes som et materialetagningshul, der efterfølgende er blevet
opfyldt med et lag brandpåvirket materiale og derefter fyldt med mere stabile fyldlag, som et led i
borgbankens opbygning. Nedgravningen er ældre end den endelige udformning af banken ved
borgbyggeriet, men sandsynligvis er den et tidligt led i selve borgbyggeriet. Mørtlen tyder på, at
man meget tidligt i borgbyggeriet er begyndt med murerarbejderne. Noget som styrker antagelsen
af, at hele borgbygningsprocessen har været en hasteopgave. Endnu en nedgravning fra 7,7S – 8,8S,
der blev fyldt op som led i opbygningen af banken, vidner om de omfattende entreprenørarbejder,
som er blevet foretaget ved borgens opførelse.
Lagene i den lave del af feltet ud mod bankens sydside (op til kote ca. 15,5), som ligger over lag bi
(undergrund), opfattes også som pålagt ved udformningen af banken. Lavningen med en oprindelig
afslutning mod nord ved 7,7S (den ovennævnte mindre nedgravning er et led i denne lave del af
banken) kan følges i et jævnt forløb hen til bankens SØ-hjørne. Lavningen har fortsat længere mod
vest, end den gør i dag, men er her blevet opfyldt i forbindelse med byggeriet af en terrasse til
fyrmesterboligen. Lavningen tolkes som del af borgens adgangsvej, selvom vi ikke var i stand til
arkæologisk at dokumentere selve vejbelægningen. Den er helt forsvundet ved stedets udnyttelse
under fyrvæsenets tid som nyttehave. Forsvarsmæssigt har det været en ideel løsning at adgangen til
borgen skulle foregå langs sydsiden af banken kun adskilt fra hovedborgen af voldgraven og i et
niveau, som har ligget minimum 4,5 m lavere end hovedborgen.
Adgangsvejen (i kote ca. 15,5) har været minimum 5 m bred, men det afgravede undergrundsniveau
falder med 0,4 m ved 10S, så man kan antyde to funktioner i adgangsvejen. En køredel som er ca. 3
m bred og en lidt højereliggede ca. 1,5 m bred fodgængerdel?
Felt 3 fik i alt en længde på 13,5 m (fra 4,1N – 9,5S/v. ca. 21Ø). Feltet lå østligt på banken. Det
blev maskingravet, bortset fra de sydligste meter, som måtte håndgraves. Østprofilen blev opmålt.
Også i felt 3 blev der udgravet indtil vi havde kontakt med den oprindelige bankes væksthorisont
(lag aø) i kote ca. 15,5. Laget ligger 0,9 – 1,3 m under nuværende terræn. Under lag aø mellem 5,5S
– 6,5S er dokumenteret to gruber med brændte sten. De er klart ældre end borgens tid, og en
sandsynlig datering er stenalder. Fra ca. 1N og videre mod syd kunne konstateres to lag over
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vækstlaget (lag ba og lag bb), der tolkes som led i bankens opbygning i borgens tid. Som i felt 2 ser
vi også her, at den nordligste del af den oprindelige banke ud mod voldgraven mellem B2 og B1
blev efterladt som et fladt forterræn foran den vold, man opbyggede ud mod den lavere del med
vejen. Det har ikke været nogen høj vold, som fjenden i så fald ville kunne krybe i skjul bag. Man
har skullet kunne stå oppe på hovedborgen og skyde over volden og langs dens nordside.
Der var på banke 2 ingen spor af, at banken har været benyttet som forborg. Der var ingen fund
eller aktivitetslag fra borgens tid. Banken må opfattes som den sidste vold/forhindring inden man
som angriber kom til selve hovedborgen.
Der hvor voldopbygningens lag blev tyndere og tyndere for til sidst at forsvinde blev de overlejret
(fra ca. 1S) af et brunligt lerblandet sandlag m. mange småsten, enkelte porcelænsskår og brokker af
nyere teglsten (lag bc). Det er opfyldning fra fyrvæsenets tid, og det viser, at formen på den
nuværende fyrtårnsbanke i høj grad er et resultat af det gamle borganlægs indretning til fyrvæsenets
brug. Den nuværende ”voldgrav” mellem banke 1 og 2 må være stærkt omformet, dels for at få
plads til den stadig eksisterende fyrpasserbolig i ”voldgraven”, dels for at få etableret den
nuværende adgangsvej, der er en nyskabelse fra fyrvæsenets tid.

Voldgraven mellem inderste vold/fyrtårnsbanken (B2) og hoved banken (B3) (ansvarlig under
udgravningen var Hans Skov).
(tegning nr. 12-13)
Felt 1.
Med rendegraver blev en 2 m bred søgegrøft gravet på tværs af voldgraven mellem B2 og B3,
hovedborgen. Den fik en længde på 9 m, og hvor den blev dybest i voldgravens bund en dybde på
ca. 2 m (ned til kote 9,0).
Øverst i voldgraven ligger et kraftigt lag som er dannet ved tilvækst, opfyldning og nedskridning fra
voldgravens sider siden borgens tid (lag I). Det ligger ovenpå to lag, lag II som har udgjort
voldgravens sydside ind mod hovedborgen under borgens funktionsperiode og lag XIII som var
voldgravssiden ind mod den banke (B2), hvor man havde anlagt adgangsvejen. Lag II opfattes som
et udsmidslag fra den periode, hvor man opbygger borgen. Laget indeholdt byggematerialer i form
af kampesten, teglbrokker, trækul samt genstandsfund og dyreknogler. Lag XIII er rent omlejret
undergrundsmateriale, og må tolkes som dannet, da man opbygger banke 2 og anlægger
adgangsvejen langs med sydsiden af banken. Voldgraven mellem hovedborgen og den nord for
liggende banke med adgangsvejen havde således i borgens funktionsperiode bund i kote ca. 10,2.
På voldgravssiden mod hovedborgen ligger et mørkebrunt sandet og lerblandet muldet lag med stort
indhold af trækul, samt nogle dyreknogler, jernnagler, hvæssesten mv. På hovedborgen lige ovenfor
blev den brændte bindingsværksbygning udgravet, og det er nærliggende at koble laget i voldgraven
med branden ovenfor. Men i så fald har branden fundet sted tildigt i borgens byggeproces, fordi
brandlaget er overlejret af det lag, som er blevet dannet under det fortsatte borgbyggeri. Der kan
selvfølgelig også være tale om et brændt lag fra en helt anden begivenhed under borgens opførelse.
Bunden af voldgraven ligger i kote 10,2 og voldgravssiden ind mod hovedborgen kan i dag følges
op til kote ca. 20,0, dvs. voldgraven har set fra hovedborgen været min. 10 m dyb. Adgangsvejen på

19

banken nord for hovedborgen kunne ikke erkendes arkæologisk, men den har ligget i min. kote
15,0. Næppe meget højere. Mod denne side har voldgraven således været ca. 5 m dyb.

Hovedbanken/borgbanken (under udgravningen betegnet Banke 3/B3) (ansvarlig under
udgravningen var Nils Engberg. Ved felt 2-2A blev Hans Skov ansvarlig og murpartiet vestligst på
borgbanken blev undersøgt af Jørgen Frandsen)
(tegning nr. 14-24)
Banken ligger mod syd lige ud til havet. En stejl 15 m høj skrænt er tydelig dannet ved at havet har
gnavet af den oprindelige hatbakke. En erosionsproces, som først blev stoppet o. 1950, da
Brattingsborg Gods sørgede for at udlægge store sten som en effektiv kystsikring. Hvor meget af
den oprindelige hatbakke og det middelalderlige borganlæg, der er blevet taget af havet, vides ikke.
Et umiddelbart gæt er at i hvert fald 2/3 af borgens hovedbanke er forsvundet.
I fyrvæsenets tid har der på banken været opført en knaldsignalhytte, som blev benyttet indtil 1930.
En bro fra fyrtårnsbanken over til knaldsignalhytten blev bygget og stod indtil 1994. I den kolde
krigs tid blev bygget et lille træhus til observation af fjendtlige skibe. Træhuset står stadig på
banken. Synligt bevaret fra borgens tid er en lille stump murværk vestligst på banken.
To søgegrøfter var blevet planlagt på forhånd. En øst for huset og en vestligst på banken. De to
søgegrøfter blev i forhold til planen kun udgravet i halv bredde (1,0 m), hvilket i forhold til
tilladelsen til udgravningen gav mulighed for udvidelser, hvis det skønnes, at der blev behov herfor.
Det viste sig hensigtsmæssigt ved begge felter, sådan at der øst for huset blev et nord – syd
orienteret felt 1 med en øst – vest-orienteret udvidelse, felt 1A. Det vestlige felt 2 orienteredes øst –
vest med en udvidelse vinkelret herpå mod syd, felt 2A.
I borgbankens skrænt ud mod havet afrensede arkitekt Jørgen Frandsen to lodrette ca. 0,5 m brede
baner, så det blev muligt at studere lagopbygningen i borgbanken (se skitseopmåling). Mod vest, ca.
7 m vest for felt 2A var de øverste 3,5 m en serie pålagte muldblandede lag, og først i kote ca. 16,5
kunne den oprindelige bankes vækstlag registreres. Den anden profil i banken blev lavet nær
bankens østside, ca. 7 m øst for felt 1. Terrænet på borgbanken falder i dag fra vest mod øst med ca.
2 m. Et terrænfald af den størrelsesorden har banken også haft i borgens tid. Det afspejler også den
oprindelige bankes terrænfald. I det østlige snit kom bankens vækstlag frem 3,75 m under terræn i
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kote 14,75, og den oprindelige bakke har således skrånet med 1,75 m på strækningen mellem de to
snit.

Felt 1. (tegning nr. 14-18)
Der blev udlagt et lokalt målesystem med 0/0-punkt ved felt 1’s vestside. Feltet blev 12 m langt (
fra 7N – 5S)
1.afgravning (tegning nr. 14) bestod af en afgravning af græstørven og et underliggende muldlag.
Fra ca. 2S – 0,9N lå en stensamling, som viste sig at være de første spor af sydfundamentet til en
bygning. Mod nord afgrænses borgbanken af en ca. 1 m høj vold, der lige under græstørven er
stenfyldt, og har karakter af fundament.
2.afgravning (tegning nr. 15). Der blev gravet af mellem de to stensamlinger/fundamenter, hvor
laget bestod af større og mindre stykker af brændt lerklining (lag am). I de større stykker var aftryk
af støjler og fletværk. Afgravningen fortsatte ned til en flade med fint trækul og aske (lag an og aq),
et karakteristisk smudslag på et gulv. Der var ikke længere tvivl. Anlægget er en brandtomt. Helt
mod nord op mod stensamlingen/fundamentet lå resterne af en brændt bjælke, der tolkes som
fodrem for en trævæg eller vægbænk. I gulvfladen sås tydelige brændte planker/brædder, som enten
er fra strøer til et bræddegulv eller fra en væltet væg. En brændt planke midt ned gennem feltet (ved
0,5Ø) markerede en grænse mellem en lidt højere liggende gulvflade øst for planken med meget
smuds på fladen, og en lidt lavere liggende gulvflade vest for. Planken (bredde ca. 14 cm) er
fodremmen til en skillevæg.
En ca. 20 cm bred rende med meget løst homogent muld med mindre partier af nedbrudt og brændt
træ (lag ap) og brændt ler lå Ø - V (på tværs af) søgegrøften ved 3N. Et forbavsende velbevaret bræt
kantede renden ind i østprofilen, men viste sig at være moderne og høre til en nedgravning, som
tydeligt gav sig til kende i østprofilen fra 3,0N – 3,7N. Renden hører til endnu en skillevæg i den
brændte bygning.
Ved afgravningen blev op mod sydfundamentet fjernet en del op til hovedstore kampesten, der lå
ovenpå den brændte lerklining. Enten er der tale om, at det er sten fra fundamentet til den brændte
bygning, som er væltet ned ovenpå den brændte lerklining i forbindelse med opfyldningen, eller det
kan dreje sig om en ny byggefase, hvor man har rykket sydfundamentet til en ny bygning lidt mod
nord. Udgravningen viste dog ikke mindste spor af gulve el. lign fra en ny bygning, men de kan let
være forsvundet ved de senere tiders udnyttelse af banken. Efter at stenene var blevet fjernet blev
det sidste af den brændte lerklining fjernet op mod fundamenterne mod både nord og syd. Stenenes
ydersider var ildskørnede og pakkeleret mellem stenene rødbrændt. Der er ingen tvivl om, at
bygningen er brændt.
3.afgravning. Ved afgravningen blev der renset helt af op mod fundamenterne i nord og syd nede i
gulvniveau. Afstanden mellem fundamenterne er indvendig målt 5,0 m. Et kraftigt stolpehul kom
frem i både nord- og sydvæggen korresponderende med det vægforløb, som blev fundet ved 0,5N.
Stolpehullerne kan følges op i fundamentet, sådan at stolpen har stået i fundamentet med ydersiden
flugtende med fundamentets yderside. Det må betyde, at stolperne er sat først og stenene i
fundamentet opbygget herefter. Stolpehullet i nordvæggen er uregelmæssigt gravet nedefter. De
øverste 40 cm under gulvniveau (ned til kote ca. 17,50) var pænt rundet med en diameter på 35cm,
som afspejler stolpens diameter. Der var meget trækul og aske i den løse, muldede fyld. Videre ned
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til ca. 60 cm under gulvniveau (kote ca. 17,30) havde hullet en skrå side ind mod bygningens indre.
Funktionen heraf lykkedes det ikke at afklare. Fylden i den dybe del indeholdt også meget trækul og
aske, så måske har stolpen simpelthen været skråt afskåret i bunden. Stolpehullet i sydvæggen
havde også en diameter på 35 cm, men delen ind mod rummet har været med en flad side. Stolpen
kunne følges ned til 30 cm under gulvniveau i vestlige rum (kote ca. 17,50) , svarende til 40 cm
under gulvniveau i det østlige rum, men også her var der en dybere del med skrå side ind mod
bygningens indre. Bunden lå 65 cm under gulvniveau (ca. kote 17,15). Også fylden i stolpehullet i
sydvæggen indeholdt meget trækul og aske. Der er ikke tvivl om, at branden har været så kraftig, at
stolperne er brændt/forkullet helt ned under gulvniveau.
Afgravningen bestod også i en tømning af vægrenden ved 2,8N, hvorved karakteren af vægrende
med spor af vandretliggende fodstykke blev forstærket. Træet var imidlertid næsten helt formuldet,
så der ikke kunne tages prøver.
4. afgravning (tegning nr. 16). Gulvet blev forsigtigt afrenset igen, og der blev gravet et halv
spadestik dybere op mod østprofilen, som derefter blev opmålt. Det var tydeligt i profilen, at gulvet
har haft to faser. Nederst et sort trækuls- og askeholdig lag muld/smuds m. en del mindre lyse
lerklumper og nogle knoglestykker (lag ar), og ovenover et sort meget trækulsholdigt lag fint
smuds/sand/forkullet træ (lag an) med et lag gråt helt løst sand m. enkelte dyreknogler (lag bl)
imellem. Det nedre ”gulvlag” kan enten være en selvstændig fase, som har fungeret i husets første
tid for derefter at blive fornyet, men det er også muligt at se ”gulvlaget” som dannet mens man
opførte bygningen og indtil man som noget af det sidste lagde trægulvet. Sammenholdes
iagttagelserne i profilen med dem i fladen bliver den mest sandsynlige tolkning, at bygningen har
haft trægulv. Der er dog ikke tvivl om, at en dør og måske dele af væggene er væltet ned på gulvet
under branden. Fundet af dørbeslag, en dørlås mv. vidner sammen med spor af træstykker, der lå
skævt i bygningen om dette. Det er tydeligt, at der har været forskel på gulvniveauet i bygningens
forskellige rum. Nord for den øst – vestgående skillevæg lå gulvet 20 cm højere (kote 18,10) end
syd for (kote 17,90), og som allerede omtalt lå gulvet yderligere 20 cm lavere vest for nord –
sydskillevæggen (kote 17,70).
Den sydlige del af feltet fra 0,5N – 4,8S blev afgravet, sådan at ydersiden af bygningens
sydfundament blev frilagt, og lag fra borgbankens opbygning stod fremme i fladen syd herfor.
Fundamentet havde en bredde på 1,8 m. Udenfor fundamentet blev et forholdsvis hårdt lag
bestående af grålig muld med nogle klumper af brændt ler (lag al) afgravet. Herunder lå op mod
fundamentet (fra 0,9S – 2,4S) et lag af sort trækuls- og askeholdig muld m. en del mindre lyse
lerklumper og nogle knoglestykker (lag as), der tolkes som et aktivitetslag fra borgens tid. Herunder
lå lag as med overside i kote ca. 18,40. Laget hører til borgbankens opbygning. Udenfor den
brændte bygning lå borgbankens overflade i kote 18,40. Gulvniveauet i den brændte bygning har
ligget 30 – 70 cm under udendørs terræn. Der er således tale om en bygning med en høj kælder.
Felt 1A (tegning nr. 19-21)
Feltet (med en bredde på 1,5 m) blev lagt vinkelret på felt 1, sådan at en balk mellem de to felter
blev bevaret i første omgang. Til slut blev balken fjernet for at få en sammenhængende gulvflade,
og fordi der ind under balken lå en større koncentration af metalgenstande. Feltet blev lagt (fra 1,9N
– 3,4N), så det lå inde i den brændte bygning og det ville blive muligt at følge den øst – vestorienterede skillevæg ved ca. 3N. Længden var i første omgang 5,4 m men blev som del af 2.
afgravning udvidet med en 1 m, sådan at feltet fik en udstrækning fra 2,0Ø – 8,4Ø.

22

1.afgravning bestod i, at græstørven og det underliggende muldlag ned til den brændte lerklining
blev afgravet uden soldning med afsøgt med metaldetektor. Ingen anlæg eller andet kunne iagttages.
2.afgravning (ned til kote 18,02 mod vest og 18,15 mod øst). Den brændte lerklining blev afgravet
og det øvrige materiale soldet. Der var i laget en del jernsøm og dele af beslag samt dyreknogler.
Den brændte lerklining stoppede øjensynlig ved ca. 7,3Ø, hvor der lå en massiv stenlægning af
hovedstore sten med håndsten imellem som pakkemateriale (overflade i ca. kote 18,70).
Stenlægningen blev i første omgang opfattet som den brændte bygnings østfundament, men det
viste sig efterfølgende ikke at være tilfældet.
3.afgravning (tegning nr. 19). Først blev balken mellem felt 1 og felt 1A afgravet, og herefter blev
en koncentration af jernbeslag mv. v. 2Ø – 4Ø frilagt. Beslagene lå ikke sådan, at de umiddelbart
kan ”sættes sammen”, så de passer til f.eks. en væltet dør el. lign. Flere lå oven i hinanden som
pinde i et mikadospil, og man får mere indtryk af, at de har ligget oplagret på en hylde, reol el. lign,
som er væltet under branden. Det kunne antyde en værkstedsfunktion for bygningen, men mangelen
på fund i øvrigt gør det ikke muligt at forfølge denne antagelse yderligere. En forklaring på
beslagenes øjensynlig uordentlige placering kan – som det skal antydes nedenfor – også være sket
ved at man efter branden men forud for nedbrydningen af de brændte vægge og opfyldningen af
kælderen – har gået på det brændte kældergulv, og derved fået sparket/skubbet beslag mv. rundt på
fladen.
Efter af jernbeslagene var blevet fotodokumenteret og indmålt, blev de taget op, og hele fladen blev
renskrabet. Herved trådte flere anlæg tydeligt frem.
Skillevæggen ved ca. 2,7N – 3,0N markerede sig med løst brændt og gruset fyld samt sporene fra et
bræt/planke (tykkelse 6 cm) midt i grøften. Renden havde nogle dybere partier (fra 4Ø – 5,3Ø og
fra 6,3Ø – 7,3Ø) og ved at snitte renderne lykkedes det ved 7,3Ø at få en profil frem, hvor det klart
kunne konstateres, at brættet/planken har været min. 25 cm bredt/højt. Der må have været tale om
en bræddevæg, men det blev ikke muligt entydigt at afgøre, om væggen har været opbygget i en
stav- eller bulkonstruktion. En rundet nedgravning v. 6,8Ø med en diameter på 13 cm (stolpehul)
gør en stavkonstruktion mest sandsynlig.
Ved 2,7N – 3,4N/5,2Ø – 6,0Ø var et skålformet ildsted med diameter 0,8 m og en dybde på 25 cm.
Der blev oprettet en N – S-profil ved 5,5Ø, og den østre del blev gravet ud. ”Skålen” var både i
bund og på siderne rødbrændt. I bunden lå et 5 cm tykt askelag og herover et tykt (20 cm) lag
trækul. Der er ingen tvivl om funktionen som ildsted, men placeringen i forhold til den Ø - Vgående skillevæg er generende. Ildstedets sydlige 20 – 30 cm kolliderer med væggen. Det kunne
dokumenteres både i fladen og i profilen, at det har fungeret i sammenhæng med gulvlaget (lag an)
eller måske snarere lige efter branden, men før man begynder at rive den brændte bygning ned og
fylde kælderen op med brændt lerklining? Det kan som antydet ovenfor være forklaringen på
jernbeslagenes rodede placering på gulvfladen. Med en så vindomsust placering som Vesborgs vil
det være naturligt i forbindelse med madlavning f.eks. i forbindelse med selve arbejdet med
oprydningen efter branden, at søge ly mellem de stadig stående vægge i brandtomten.
Et kraftigt stolpehul i det Ø – V-orienterede vægforløb havde oval form i fladen (0,5 x 0,6 m ved
2,6N – 3,1N/1,9Ø – 2,5Ø) og svage spor af selve stolpen, der antyder en stolpe med kvadratisk
tværmål på 20 x 20 cm. Hullet gik 40 cm ned i lagene under kældergulvet.
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4.afgravning (tegning nr. 20). Fundamentet østligst i feltet begyndende ved ca. 7,3Ø viste sig at
ligge ovenpå laget af brændt lerklining. Det kunne altså ikke som først antaget være den brændte
bygnings østgavl. Den nordlige halvdel af stenlægningen blev taget op successivt hen mod feltets
østafslutning, og helt henne ved feltafslutningen (ved 8,4Ø) viste det sig heldigvis, at vi fik kontakt
med kælderens østfundament. Også i fundamentet her var stenenes overflade blevet ildskørnet og
det lerede pakkemateriale rødbrændt.
Stenlægningen fra 7,3Ø til den brændte bygnings østgavl ved 8,4Ø lå ovenpå opfyldningen af
kælderen. Overfladen af stenlægningen lå i kote ca. 18,70, som er omtrent det samme som ved den
brændte bygnings sydfundament. Igen, som det er antydet ved omtalen af sydfundamentet i felt 1, er
der to mulige tolkninger. Enten er stenene fra den brændte bygnings fundament og i forbindelse
med opfyldningen af kælderen blevet væltet ned ovenpå den brændte lerklining. Stenlægningen
havde imidlertid en karakter af at være pakket, hvilket taler for den anden mulighed, at stenene
bevidst er lagt som nyt fundament til en efterfølger for den brændte bygning. I og med at der ikke
var andre spor (gulve mm.) fra en ny bygning, er det ikke til entydigt at afgøre, hvilken tolkning,
som er den rigtige. Selve nedrivningen af den brændte bygning og opfyldningen af kælderen
sandsynliggør dog, sammen med de mulige nye fundamenter ved både syd- og østvæggen, at man
igen har opført en bygning på stedet.
Gulvlaget (lag an) fortsatte helt til fundamentet og fra 7,6Ø – 8,5Ø kunne i profilen (det lykkedes
ikke at registrere anlægget i fladen) ses et anlæg med en kraftig planke (20 cm bred og 15 cm høj)
liggende på gulvfladen parallelt med gavlen, en hovedstor kampesten ved siden af og trækul/brændt
træ omkring og imellem. Funktionen er uvis. Der er en meter imellem gavlen og træplanken, og der
er ikke noget, som peger hen mod en funktion som vægskab, vægbænk el. lign.
En større nedgravning vestligt i feltet (fra 2,4Ø – 4,6Ø) kunne iagttages i profilen. Den lå under
gulvlaget. Der blev inde i nedgravningen gravet dybere (ned til kote 17,40) i en 0,5 m bred sektion.
I nedgravningen var en del hånd- til hovedstore kampesten, hvor i mellem var et lag gråt helt løst
sand m. enkelte dyreknogler (lag bl) men også helt ren aske (lag bp). Herunder var et 40 cm tykt lag
sandblandet grus m. mange småsten, nærmest ral. Nedgravningen var 0,5 m dyb. Det lykkedes ikke
at finde forklaringen på nedgravningen ved de få iagttagelser i profilen og den lille udgravede
sektion, men det er klart en aktivitet, som er sket i forbindelse med, at bygningen er blevet opført.

Felt 2 (tegning nr. 22).
Et lokalt 0-punkt blev sat ved husets vestvæg. Udgravningen foregik med håndkraft. Feltet, der var
orienteret øst - vest blev 11,2 m langt (fra 7,7V – 18,9V) med vestafslutningen inde i den lille vold
ud mod skrænten.
1.afgravning. Græstørven blev fjernet og muldlaget herunder blev gravet op. Blot 20 – 30 cm under
terræn lå bankens opfyldslag og en støbt cementmørtelfladeflade.
Den græsklædte vold er ca. 1,1 m høj og opbygget af forskellige lag gulligt ler. Der var ingen større
sten i opbygningen. 1,2 m øst for volden (v. ca. 18,6V) lå i kote ca. 20,0 en støbt
cementmørtelflade. Den kunne følges over en strækning på 4,3 m (til 13,3V). Op mod nordsiden af
søgegrøften fra 14,8V – 16,5V havde støbelaget hvad der må opfattes som en inderkant. Den støbte
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flade er fundamentet til knaldsignalhytten, der blev opført 1894 af fyrvæsenet til brug i tåget vejr.
Knaldsignalhytten fungerede til 1930, hvor den blev nedrevet.
Øst for fundamentet stak et kraftigt stykke armeringsjern op af et gult leret fyldskifte.
Armeringsjernet må være til fastgørelse af den ene af bardunerne til det signaltårn, som stod syd for
hytten. En betonflade kan stadig ses på stedet. Lige øst herfor lå en række cementfliser, som
beskyttelse af et el-kabel. I resten af søgegrøften var en flade af hårdt, gråligt ler (lag as) fra
borgbankens opbygning.
Ved 2.afgravning blev der fra 8,6V – 9,9V gravet 1 m ned i bankens opbygningslag (til kote 17,97).
De øverste 70 cm var et ret homogent sandet og let muldet lerlag. Herefter var der et gulligt,
kulturpåvirket lerlag, der indeholder dyreknogler, tegl og nogle jernnagler. Fra fladen her blev boret
yderligere 0,9 m ned til kote ca. 17,10. I boresøjlen bestod laget af lyst gulligt hårdt leret sand. Alle
lagene er tilført som led i borgbankens opbygning.
Felt 2A (tegning nr. 23).
1.afgravning. Feltet blev gravet vinkelret på felt 2 ved østenden af feltet i en bredde på 1,2 m, dvs.
fra 7,7V – 8,9V og ud mod skrænten og ned i den sænkning, som kunne være et middelalderligt
anlæg, f.eks. en brønd. Feltet stoppede en lille meter fra selve skrænten for ikke efterfølgende at
skabe et sår i skrænten. I den dybeste del (1,2 x 1,3 m) blev der gravet ned til 1,45 m under terræn.
Herfra blev der boret ned til ca. 2 m under terræn. Materialet i boresøjlen var omrodet gulligt ler og
gråbrunt muld.
Mod øst i forsænkningens bund var et 60 cm dyb nedgravning med moderne fyld (en 1 øre fra efter
1941 og en gule moderne teglsten). Denne nedgravning tolkes som opfyld i den eksisterende
forsænkning.
Der var ingen anlægspor i forsænkningen, som må opfattes som et skred/et skår i forbindelse med
kysterosionen. Dette skred er foregået før fyrvæsenet tager den tidligere borgbanke i brug. Da de
etablerer sig i 1858 flyttes der rundt på store jordmasser og man fylder jord i skåret i et forsøg på at
jævne det ud (der er i de opgravede lag fra den dybe del både dyreknogler, teglstensbrokker og
jernnagler mv.). Dette gentager sig ved de øvrige anlægsarbejder på den tidligere borgbanke, senest
da huset til skibsobservationer i den kolde krigs tid engang i 1950’erne opføres (1 øren mv.).
Jordtomme sprækker i skråningen i sænkningen må være et resultat af, at tilfyldningerne
efterfølgende har sat sig.
De to profilsnit i bankens skrænt ud mod havet er omtalt ovenfor. Foruden iagttagelsen med den op
mod 4 m pålagte lag til forhøjelse af den oprindelige hatbakke samt, er det interessant, at der i
profilen i en dybde på ca 2 – 2,5 m under terræn (kote ca. 16,5 – 17,0) var et lag bestående af gule
lerpartikler med lidt muld, mange kulstykker og en del brændt ler. I laget lå et fragment af en
tagsten af tegl (l: 12 cm og b: 10 cm) enkelte kampesten og nogle dyreknogler. Det siger en del om,
at borgens byggehistorie er væsentlig mere kompliceret, end det umiddelbart er til at beskrive ud fra
en lille undersøgelse som den foreliggende.

Bevaret murværk på bankens yderste vestlige del (tegning nr. 24).
Murværket på den yderste nordvestlige del af banken blev undersøgt og opmålt af arkitekt Jørgen
Frandsen. Murværket er den sidste rest af et større murparti der er kendt fra gamle illustrationer af
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Vesborg. Den sidste der viser det større murparti er en akvarel af Magnus-Petersen fra 1874. Hans
akvarel viser et murparti bestående af munkesten muret i vandrette bånd af røde og gule sten.
Munkestensmuren står på et granitstensfundament der løber nord-syd som en del af et større
kvadratisk fundament der indvendigt ser ud til at have været opfyldt med natursten. Akvarellen må
tolkes således at der på hovedbankes nordvestre hjørne har stået et kvadratisk tårn der har været
opbygget på et massivt fundament under hele tårnet. Samme konstruktion som tårnet på Kalø.
Desværre styrtede teglstensmurværket og størstedelen af fundamentet i havet julenat 1875.

I dag er der bevaret et mindre parti af et nord-sydgående fundament der hænger delvist ud af den
høje kystskrænt og er i stor fare for at styrte ned på stranden. Det bevarede fundament har facader
mod øst og vest og er 3,5 m langt, 1,8 m højt og 2,35 m bredt (murværkets bundkote ved vestsiden
er 16,49, ved østsiden 16,59. Topkoten er 18,27). Fundamentet er en typisk kassemur med sider lagt
i skifter af flade natursten der er sat i en fed kalkmørtel. Murkernen er opfyldt af mindre natursten
lagt i lag der afspejler facademurværkets skiftehøjde. Mellem de enkelte lag i murkernen ligger
rallag som har udjævnet murkernen under muropbygningen så det var muligt at færdes oven på
muren når det næste skifte skulle sættes. Det var ikke muligt at frigrave fundamentets sider på
grund af faren for at det derved skulle løsne sig og styrte ned. Men en mindre afrensning viste at
både øst- og vestfacaderne ser ud til at fortsætte helt ud til den oprindelige voldstedsskrænt mod
nord. På de bevarede mindre partier af hovedbankens nordvestre hjørne som endnu ikke er skredet i
havet kan der ikke ses spor af yderligere fundamenter.
En murtykkelse på 2,35 m. svarer til f.eks. ringmuren på Kalø Slot og viser at muren må have haft
en anseelig forsvarsmæssig betydning. Hvad har murens funktion så været? Et kvadratisk
hovedtårn, som akvarellen fra 1874 antyder, må udelukkes da fundamentet ikke fortsætter rundt om
et hjørne mod nord, og der ikke kan konstateres andre fundamentsrester. En kraftig
spærremur/ringmur kan have afgrænset hovedbankens vestre side, men det virker ulogisk da det
forsvarsmæssigt ville være meget væsentligere at have en kraftig mur mod landsiden hvor
adgangsvejen til hovedbanken var placeret. Den tredje og mest sandsynlige mulighed er at
fundamentet var en del af den østlige side i et porttårn med vippebro. Vippebroen har været placeret
mellem porttårnets to sider med en del af broen inde i porttårnet og med vippepunktet ved
26

porttårnets front. Når vippebroens yderste ende hejses op og lukker selve porten, går den del af
broen der er inde i porttårnet ned og lukker hullet under broen ved porthusets front. Forsynes den
nedadgående del af vippebroen samtidig med kontravægte, kan vippebroen betjenes hurtigt uden
brug af meget muskelkraft. Et sådant middelalderligt porttårn er tidligere fremgravet ved Egholm
Slot, og det bevarede fundament og dets placering på Vesborg passer med konstruktionen fra
Egholm.

Den østlige banke (under udgravningen betegnet som banke 4/B4). (Ansvarlig under udgravningen
var Nils Engberg).
(tegning nr. 25-29)
Felt 1. (tegning nr. 25-28)
I første omgang blev der gravet en 15 m lang og 1 m bred søgegrøft med maskine langs kanten af
banken ud mod voldgraven, dvs. N – S. Formålet var at finde rester af den broforbindelse, som vi
efter fundet af vejen ovre på fyrtårnsbanken forventede skulle komme fra den østlige banke.

småstensvejen

Fra ca. 10S – 14,5S (se tegning nr. 25-26) lå med overside i kote 13,90 – 14,20 en belægning af
småsten, der ret entydigt kan tolkes som en vejbelægning (lag z). Der var meget få slidspor i
belægningen, og det gjorde i første omgang tolkningen som vej usikker, men retningen Ø – V og en
placering, som peger over mod vejføringen på fyrtårnsbanken overbeviste os om, at der måtte være
tale om en vejføring. Der blev afgravet ca. 0,5 m ned til kote ca. 13,7 bortset fra nordligst i feltet,
hvor der blev gravet dybere (ned til kote 13,0) for at afklare bankens opbygning.
Ved ca. 4,5S – 6,4S var del af en større rundet nedgravning, der fortsatte vest for feltet. Set i fladen
kunne nedgravningen tolkes som et kraftigt stolpehul. For at afklare nedgravningens funktion blev
grøften fra ca. 4S – 6,5S udgravet ned til kote 12,20 og fladen vest for grøften ned til kote ca. 13,90.
Det afklaredes i fladen vest for felt 1, at nedgravningen ikke var rundet, som den ellers tegnede sig i
feltet. I profilen (tegning nr. 28) var det også tydeligt, at der ikke er tale om et stolpehul, men en
nedgravning fyldt op med sandede muldlag (lag æ, ø, aa, ab, ac og ad). Funktionen er uvis.
Bankens oprindelige muldhorisont (lag ag) kom frem i profilen i kote ca. 12,5 – 12,7. Den østlige
banke er således ved overgangen/broforbindelsen til den inderste vold/fyrtårnsbanken blevet påført
ca. 1,5 m opgravet materiale. Måske for at broen ikke skulle få et for stejlt forløb. Som den blev
konstrueret har den hævet sig fra kote ca. 14,0 – 15,5, dvs. 1½ m over en strækning på godt 30 m.
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NE
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3
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S

NE
NE
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25/6-09
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3

Felt 1A efter 4. afgravning
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NE
NE

25/6-09
25/6-09

3
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NE
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Fundliste.
Fundnr.
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25

Borgbanke
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Felt og
afgravning
1
1
2A
2A
3
2B
2B
2A
2
2
2
2
2
2
2
2
2A, 1. afgr.
2A, 1. afgr.
2A, 2. afgr.
2A
2, 2. afgr.
2, 2. afgr.
2. 2. afgr.
2, 2. afgr.
2A

Genstandsbeskrivelse
glaseret kandeskår fra voldgraven
3 patroner, patronkapsel + diverse
Fragment af tagsten (munk)
2 teglfragmenter
2 porcelænsskår
2 brudstykker af dyreknogler
4 stk. lerklining
Fragment af metal. Del af rand
Diverse brudstykker af dyreknogler
Diverse fragmenter af tagtegl
Diverse brudstykker af dyreknogler
Diverse brudstykker af dyreknogler
Diverse brudstykker af dyreknogler
Fragment af munkesten
Fragment af teglsten
Diverse brudstykker af dyreknogler
Fragment af teglsten
Diverse brudstykker af dyreknogler
Diverse stykker lerklining
Diverse brudstykker af dyreknogler
Diverse stykker lerklining
Diverse brudstykker af dyreknogler
Munkesten
Diverse fragmenter af teglsten
Diverse fragmenter af teglsten. 1 stk.
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X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34

3
3
3
3
3
3
2
2
3

2A, 1. afgr.
2A, 2. afgr.
2, 2. afgr.
2A, 2. afgr.
2A, 1. afgr.
1, 2. afgr.
2B
2B
1A, 1. afgr.

X35
X36
X37
X38
X39
X40
X41
X42
X43
X44
X45
X46
X47
X48
X49
X50
X51
X52

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1A, 1. afgr.
1A, 1. afgr.
1A, 1. afgr.
1A, 1. afgr.
1A, 1. afgr.
1A, 1. afgr.
1A, 1. afgr.
1A, 1. afgr.
1A, 1. afgr.
1A, 1. afgr.
1A, 1. afgr.
1A, 1. afgr.
1A, 1. afgr.
1A, 1. afgr.
1A, 2. afgr.
1
1, 2. afgr.
2, 1. afgr.

X53
X54
X55
X56
X57
X58
X59

3
3
3
3
3
3
3

X60
X61
X62

3
3
3

X63
X64

3
3

1, 1. afgr.
1, 1. afgr.
1, 2. afgr.
1A, 2. afgr.
1A, 2. afgr.
1, 2. afgr.
1, 1. afgr. Fra
nordlige del af
feltet
1, 2. afgr.
1A, 2. afgr.
2, 1. afgr. Fra
volden mod vest
2A, 2. afgr.
Kystskrænt nær
felt 1. Lag 5

ubestemmeligt jern
Jernnagle og jernbeslag
Diverse stykker lerklining
Trækul
Diverse stykker lerklining
Mønt. Chr X, 1 kr.
Diverse brudstykker af dyreknogler
Diverse brudstykker af dyreknogler
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining, diverse
brudstykker af nagler, diverse stykker
dyreknogler
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Løsfund: nagle
Diverse stykker lerklining
Materialeprøve: cementmørtel fra
fundamentet til knaldsignelet
Diverse stykker lerklining
4 poser m. lerklining
Diverse stykker dyreknogler
Diverse stykker dyreknogler
Diverse stk. jernfragmenter
Munkesten
Diverse stykker dyreknogler

Diverse stykker dyreknogler
Diverse stykker lerklining og jernfragmenter
Diverse stykker dyreknogler og lerklining
Munkesten
Fragment af tegtegl (munk)
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X65

3

Kystskrænt nær
felt 1. Lag 5
Kystskrænt nær
felt 1. Lag 9
1A. Oprensning af
stenfundament
2, 2. afgr.
1, 1. afgr.
2A, 2. afgr.
1, 1. afgr.
1A, 3. afgr.
1, 1. afgr.
1, 2. afgr.
1A, 2. afgr.
1A, 2. afgr.
1, 1. afgr.

X66

3

X67

3

X68
X69
X70
X71
X72
X73
X74
X75
X76
X77

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

X78
X79

3
2-3

X80

2-3

X81

2-3

X82

2-3

X83

2-3

X84

2-3

X85

2-3

X86

3

X87
X88

3
2-3

X89

2-3

X90
X91
X92
X93
X94

4
4
4
4
3

1A, 2. afgr.
Søgegrøft i
voldgrav. (X-6)
Søgegrøft i
voldgrav. (X-7)
Søgegrøft i
voldgrav. (X-9)
Søgegrøft i
voldgrav. (X-4)
Søgegrøft i
voldgrav. (X-5)
Søgegrøft i
voldgrav. (X-8)
Søgegrøft i
voldgrav. (X-2)
1, 1. afgr. Nordlige
del af feltet
1, 2. afgr.
Søgegrøft i
voldgrav. (X-3)
Søgegrøft i
voldgrav. (X-1)
Løsfund fra bunker
Løsfund fra bunker
Løsfund fra bunker
2, 1. afgr.
1, 2. afgr.

X95
X96

3
3

1, 1. afgr.
1, 1. afgr.

Lille stykke lerklining
Diverse stykker dyreknogler
Jernfragment
Diverse stykker dyreknogler
Diverse stykker dyreknogler
Diverse stykker dyreknogler
Spilleknugle af ler
Jernfragmenter fra gulvlag
Fragmenter af teglsten
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker lerklining
Diverse stykker dyreknogler
Diverse stykker lerklining, dyreknogler +
diverse
Metalfragment
Tagsten (munk)
Grøn flaske
Diverse mindre stykker tegl
Diverse stykker af dyreknogler
Diverse jernfragmenter
Hvæssesten af skifer
2 metalfragmenter
Diverse jernnagler
Diverse fragmenter af jernbeslag og nagler
Armbrøstbolt og jernnagle
Bronzenål
Armbrøstbolt
Randskår fra bronzemalmgryde
Hestesko af jern, metalspænde mm.
Jernnagle og fragment af jernnagle
3 poser med fragmenter af jernbeslag og
nagler
3 poser med metalfragmenter
2 poser med jernnagler og fragmenter af
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X97
X98
X99
X100
X101
X102
X103
X104
X105
X106

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

X107
X108

3
3

X109

3

X110
X111

3
3

X112

3

X113
X114

3
3

X115
X116
X117

3
3
3

X118

3

X119

4

X120

3

X121
X122
X123

3
3
3

X124

2-3

X125

3

X126

3

X127

3

2A, 2. afgr.
2A, 2. afgr.
1, 2. afgr.
2, 2. afgr.
1A, 2. afgr.
2A, 2. afgr.
1, 2. afgr.
1, 1. afgr.
1, 2. afgr.
1A, 3. afgr.
Afrensning af gulv
1A, 3. afgr.
1A, 3. afgr.
Afrensning af gulv
1, 3. afgr. Fra
væggrøft ved 3N
1, anlæg A4
1, 3. afgr.
Afrensning af gulv
1A. 3. afgr. Fra
væggrøft A1
1A
1, 3. afgr. Fra
fodrem ved
afrensning af gulv
1A, 2. afgr.
1, 2. afgr.
1, 1. afgr. Nordlige
del af feltet
1, 1. afgr. Sydlige
del af feltet
Løsfund fra bunker
ved vejen
1A, Fra profilen,
lag bl
1A, 3. afgr.
1A, 3. afgr.
1A, 3. afgr. Fra
afrensning af gulv
Søgegrøft i
voldgrav
1A. Fra profilen,
lag bl
1A, 3. afgr. Fra
afrensning af gulv
1A. Fra profilen,

jernnagler eller søm
Diverse jernfragmenter
Diverse jernfragmenter
Fragment af metalspænde
Diverse nagle mm.
4 poser med jernfragmenter
Diverse jernfragmenter
Diverse jernfragmenter ?
Diverse jernfragmenter
Boltlås
2 poser med diverse dyreknogler og
jernnagler
Materialeprøve af askelag over gulv
Diverse dyreknogler
Træstykke
Metalfragment
2 poser med diverse dyreknogler og
jernfragmenter
Materialeprøve af små træstykker
Diverse fund fra gulvlag
Materialeprøve af små træstykker

Materialeprøve. Trækul
Materialeprøve. Trækul
Materialeprøve. Trækul
Materialeprøve. Trækul
Diverse detektorfund
Glasskår
Materialeprøve. 3 poser med trækul
Jernfragment

Diverse dyreknogler

3 ornamenterede fragmenter fra benkam
2 poser med fragmenter af dyreknogler og
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X128
X129
X130

3
3
3

X131
X132

3
3

X133
X134

3
3

X135
X136

3
3

X137

3

X138

3

X139

3

lag bl
Bevaret murværk
Bevaret murværk
1, 3. afgr. Fra
stolpehul
1A, 3. afgr. Fra a5
1, 2. afgr. Fra
profilen
1A, 3. afgr.
1A, 3. afgr. Fra
gulvlag lige
nedenfor
stenfundament
1A, 3. afgr.
1, 3. afgr. Fra
stolpehul
Fra balk mellem
felt 1 og 1A. Fra
”tørven”
1A, 3. afgr. Fra
soldningen
1, 3. afgr. Fra
sidste afrensning
af gulv

jernstykker
Materialeprøve. Mørtel fra toppen af muren
Materialeprøve. Fra bunden af muren
Fragment af dyreknogle og metalstykke
Materialeprøve
Munkesten
Hjørnebeslag af jern
Materialeprøve

Diverse
Materialeprøve. Trækul
Metalfragment

Diverse
Diverse

Lagbeskrivelse
Lag Lagbeskrivelse
a
Mørkebrunt, stærkt humusholdigt
vækstlag
b
Gulligt/grågulligt lerlag

c

Gråbrunt, humusholdigt lag. Mest
humus længst mod syd. Mod nord
er laget bortgravet

d

Vandsorterede: hvidlige - lyst
gullige sandlag, fine grusede lag,
og grå-gullige lerpartier.
Muldede lag
Lysegult - orange sandede lag

e
f

Tolkning
Moderne (fra efter fyret blev etableret)

Banke
1

Tolkes som påført lag. Formentlig voldfyldfra
en udjævnet vold. Ligger ovenpå lag c, som
opfattes som det oprindelige vækstlag
Oprindelige vækstlag/hatbakkens vækstlag.
Altså ældre end Vesborg. Formentlig samme
som lag v. (efter udvidet gravning omtolket til
påført lag)
Undergrund? Meget sammensat og heterogen.
Lag p er også urørt undergrund. (lag d skal nok
omtolkes til påført lag og = lag f)
Moderne nedgravning til vandledning
Påført. Opfattes som omlejret
undergrundsmateriale brugt til opbygning af
forsvarsvold.

1

1

1

1
1
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g
h
i
j
k
l
m
n

o
p

q
r
s
t
u

v

X

y
z
æ
ø
aa
ab

Heterogent, lyst – gråbrunt leret
lag. Sine steder sandet
Gult – gråligt lerlag m. kalknister
Grågulligt, ret homogent lerlag m.
kalknister
Rustrødlige – gråbrunt sandet lag

Pålagt lag i voldopbygning

1

Påført som del af voldopbygning
Påført som led i voldopbygning

1
1

Påført som led i voldopbygning? Måske
gammelt vækstlag?
Lysegulligt sandlag
Påført som led i voldopbygning
Gråbrunt, stribet lerlag.
Omgravet undergrundsmateriale
Hårdt gråt – gråbrunt leret lag med Påført som led i voldopbygning
en del kalknister
Lyst, hvidligt sandlag, der bliver
Påført lag
mere gråligt og leret jo længere
ned i voldgraven man kommer.
Brunt fyldskifte i lag i
Kan være stolpespor
Gråbrunt, uroligt lerlag. Meget
Urørt undergrund. Som lag d
hårdt. Har lysere sandstriber
iblandet
Mørkebrunt, stærkt humusholdigt Opfyld fra fyrvæsenets tid i den gamle
lag
voldgrav
Heterogent, muldblandet, gulbrunt Opfyld fra fyrvæsenets tid i den gamle
lerlag
voldgrav
Gråbrunt, muldblandet leret lag
Opfyld fra fyrvæsenets tid i den gamle
voldgrav
Mørkebrunt humusholdigt
Formentlig vækstlag/overflade i den gamle
muldlag
voldgrav indtil fyrvæsenets tid
Gråbrunt, meget hårdt, leret lag m. Omlejret undergrundsmateriale
mange kalknister. Minder om lag
m, nederste lag i voldgraven
Homogent, brunt, sandet muldlag
Der er tale om det oprindelige vækstlag fra før
borgbyggeriet. Det ses tydeligt at vækstlaget
falder mod nord. Over lag v ses voldfyld i
form af lag z. Der har nok været minimum 4 m
vold ovenpå den oprindelige bakkes overflade.
Lag v er formentlig identisk med lag c
Lysegul, gruset sandstribe
Ligger ovenpå vækstlag v. laget er nok opstået
ved transport af materialer i forbindelse med
borgbyggeriet
Gulligt muldblandet ler m. lidt
Påført. Opbygning af banke
trækul og små stykker kridtsten
Lag/belægning af småsten og
Vejbelægning
enkelte hånd- til hovedstore sten
Gråt sandet muld m. småsten
Gråt sandet muld med enkelte
småsten
Lidt mere muldblandet lag y
= lag y

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

1

4
4
4
4
4
4
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ac
ad

ae
af

ag
ah
ai
aj
ak
al

am
an
ao
ap
aq
ar

as
at
au

av
ax
ay
aæ
aø
aå
ba

Gråt sandet muld m. lerklumper
Mørkegråt leret muld m. enkelte
mindre sten og små stykker
brændt ler
Hvidt meget fint sand
Brunlig, sandet muld m. enkelte
spredte stykker trækul og mindre
sten
Brunlig, homogen, sandet muld
Løst gulligt sand
Gråt muldblandet ler
Hårdt, gråligt let muldblandet ler
Homogen, grå havemuld
Grålig muld m. klumper af brændt
ler
Rødligt lag af brændt lerklining
Sort meget trækulsholdigt fint
smuds/sand/forkullet træ
Havemuld blandet m. noget
brændt lerklining
Meget løst homogent muld med
mindre partier af nedbrudt træ
Rødt ildpåvirket ler blandet med
meget muld
Sort trækuls- og askeholdig
muld/smuds m. en del mindre lyse
lerklumper og nogle
knoglestykker
Hårdt, lysegråt ler
Sort meget løst aske- og
trækulsholdig muld
Gråt sandet muld m. spredte
småsten/perlesten og små
mørtelklumper
Grålig sandet muld m. lidt småsten
og lerklumper
Gulligt meget finkornet og hårdt
sammenpakket sand
Hårdt, gulligt lidt fedtet ler
Lysegråt let muldblandet ler m. en
del småsten
Mørkegråt sandet muld m. enkelte
småsten og håndstore kampesten
Brunligt løst sand m. nogle
småsten
Hårdt, brunligt sandet ler m.

4
4

4
4

Den oprindelige bankes vækstlag
Undergrund

Havemuld
Nedskredet materiale blandet med
nedbrydningslaget fra
bindingsværksbygningen (lag am)
Nedbrydning fra bindingsværksbygning
Smudslag/gulvlag inde i det brændte hus

4
4
4
4
4
3

3
3

Moderne nedgravning

3

Rest af indvendig skillevæg

3

Nedbrydning/opfyldning efter husbranden

3

Borgbankens aktivitetslag. Inde i den brændte
bygning et karakteristisk smudslag/gulvlag

3

Påført. Del af borgbankens opbygning

3
3

Havemuld

2

Tolkes som den oprindelige bakkes vækstlag

2

Undergrund

2

Undergrund
Påført. Del af bankens opbygning

2
2

Den oprindelige bakkes vækstlag

2

Undergrund

2

Påført. Del af bankens opbygning

2
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bb
bc

bd
be
bf
bg
bh
bi
bj
bk
bl
bm
bn
bo
bp
bq
br
bs
bt
bu
bv
bx
by
bz
bæ
bø

småsten samt nogle enkelte
dyreknogler
Mere muldblandet lag ba
Brunligt lerblandet sand m. mange
småsten, enkelte porcelænsskår og
brokker af nyere teglsten
Lysere, mere sandblandet lag aø
Mere homogent og mindre
småstensblandet lag aø
Meget homogent og mere
muldblandet lag aø
Gråt noget leret muld
Trækul og aske blandet m. brændt
ler, lerklining og lidt mørtel
Lysegråt blødt sand
Blandet ler og muld
Meget lig lag ba
Gråt helt løst sand m. enkelte
dyreknogler
Trækul/brændt træ
Lysegråt ler m. småsten
Mere muldblandet lag am
Hvid aske
Sandblandet grus m. mange
småsten. Nærmest ral
Lerblandet muld
Hård, lysegråt ler m. nogle
småsten
Som lag æ
Mørkegråt lerblandet ret
homogent muld
Lysegråt let muldblandet ler
Som lag y
Mere lerblandet lag bx
Gråt ret homogent muldblandet
sand m. lidt ler og småsten
Lyst sandlag

ca

Grågulligt meget homogent
kompakt lerlag
Gråligt stribet sandlag

cb

Mødbrun leret nedgravning

I

Mørkebrunt stærkt humusholdigt

Påført. Del af bankens opbygning
Opfyld fra fyrvæsenets tid

2
2

Gruber med brændte sten. Muligvis stenalder
Påført. Del af bankens opbygning

2
2

Påført. Del af bankens opbygning

2

Påført. Del af bankens opbygning
Opfyld i materialetagningshul

2
2

Undergrund
Påført. Del af bankens opbygning
Påført. Del af bankens opbygning
Hører til gulvlagene i det brændte hus

2
2
2
3

trækonstruktion: væg/dør/andet? Væltet ned på
gulvet i den brændte bygning
Pakning mellem fundamentssten

3

Påført. Del af bankens opbygning
Påført. Del af bankens opbygning

3
4

Hytte-/husgulv?

4
4

3
3
3
3

4
4
4
4
Dannet ved transport af materialer i
forbindelse med borgbyggeriet
Påført ved opbygning af den yderste
forsvarsvold
Omlejret undergrundsmateriale mellem lag m
og g
Svagt stolpespor synes at kunne iagttages. I så
fald kan den have indgået i en palisade ved
fronten af 2. forsvarsvold=banke 1
Vækstlag/tilgroning/nedskredet materiale i

1
1
1
1

2-3
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II

III
IV
V

VI
VII

muldlag
Brunt – lysebrunt heterogent
muldblandet lag. Laget indeholder
stumper af undergrundsler,
kalknister og mange sten ned mod
bunden af voldgraven, samt
trækul, små teglbrokker og
dyreknogler
Fint homogent gulorange sand
Lyst gråligt sand. Vandsorteret og
grovere i strukturen end lag III
Mørkebrunt muldet lag med stort
indhold af trækul. Er et heterogent
sandet lerblandet lag m.
dyreknogler, jernnagler,
hvæssesten
Gråligt gruset vandsorteret lag
Gråt – gulbrunligt leret lag m. en
del kalknister

VIII Gråbrunligt ler

X

Gul – gråbrunt ler. Laget hat
mange striber m. lyst gråbrunt ler i
det gullige ler
Som lag IX

XI

Homogent fint gulorange lerlag.

XII

Lyst gråligt sand. Som lag IV

IX

XIII Gulorange sandet lerlag m.
kalknister

BL
T

Brændt ler
Brændt og/eller formuldet træ

voldgraven
Udkastet (fra banke 3) byggelag eller
nedbrydningslag. Laget relaterer sig til
aktiviteterne på hovedborgen. Det er et
middelalderlag (bronzenål og armbrøstbolt)

2-3

Undergrund
Undergrund

2-3
2-3

Udsmidslag fra borgen. Måske opstået efter
branden i bindingsværksbygningen på
hovedborgen

2-3

Undergrund
Omlejret undergrundsmateriale, som er skredet
ned i voldgraven efter den var blevet gravet. Er
blevet til en del af overfladen i borgens
voldgrav mens man opførte borgen.
Bundlag i voldgraven. Er som lag VII skredet
ned fra siden i den gravede voldgrav og blevet
til bundlaget i voldgraven i borgens tid.
Afgrænsningen mod der urørte undergrundsler
er skarp
Undergrund

2-3
2-3

Udskredet lerlinse, der ligger indlejret på lag
VII
Undergrund. Laget er til dels skredet ned ad
voldgravssiden (den lange tunge). Resten er på
plads og urørt. Laget har været voldgravens
overflade lige efter den blev gravet
Undergrund. Laget markerer tydeligt
voldgravens overflade lige efter, at den var
gravet
Laget er omlejret undergrundsmateriale. Det
har dannet voldgravens overflade på siden mod
B2. Lagets pendant mod B3, hovedborgen, er
lag II. Lag XIII er imidlertid helt uden fund

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3
3
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