Huneborg Voldsted
Et 700 år gammelt forsvarsværk ved Hunesø

Ingen skriftlige kilder fortæller om stedet, men i 1911 foretog Nationalmuseet
en mindre udgravning. Herunder fandtes brændt lerklining, teglsten og rester
af egetømmer. Derfor menes borgbanken at have rummet et teglstensopbygget bindingsværkshus med tegltag fra
omkring år 1300.
Voldstedet er af typen med det franske navn ”motte” - eller dansk ”borghøj” - der er velkendt som en privat
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Hunesø opstod da en isklump blev efterladt i en
lavning under seneste istid for ca. 15.000 år siden.
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forskansning og beboelse for mere
fremtrædende slægter i de mange
ufredstider, der prægede den tidlige
middelalder.
Perioden omkring år 1300 var en brydningstid i Danmark. Kongen og adelen
kæmpede om magten og bønderne
gjorde oprør mod det store skattetryk
og de mange tvangsarbejder. Yderligere var Østersø-regionen et meget uroligt område, hvor særligt Venderne fra
det Nordtyske område drev pirateri og
overfald på omkringliggende lande.
En borg som Huneborg tjente derfor både som beskyttelse mod udefra
kommende fjender samt til forsvar under interne stridigheder. Vi ved ikke om
borgen har været permanent beboet
- måske var den blot et tilflugtssted i
ufredstider!
Af voldstedet ses i dag kun den centrale,
ca. 20 meter store og 2,5 meter høje forhøjning fra borgbanken samt den mod
land omsluttende og oprindeligt vandfyldte voldgrav og volde. Mod sydøst gav
Hunesø borgen naturlig beskyttelse.
Kanten af borgbanken har sikkert været befæstet med træbyggede palisader og en bro har nok også ført over
voldgraven. Ligeledes har der måske
også været hegn, palisader og andre
forhindringer udenfor voldgraven. Her
kan der også have ligget yderligere
bygninger fra borgens såkaldte ladegård af mere dagligdags karakter.
Voldstedet kaldes for ”Kong Hunes
Slot” efter sagnkongen ”Hune”, som
ifølge folketroen var efterfølger til ”Klintekongen” - herskeren over Østmøn.

Huneborg Fortress
Welcome to the Medieval Huneborg Fortress,
dating from around 1.300 AD. The fortress consists of a small (20 x 2.5 m) island surrounded
by what was once a water-filled moat, which
must have been spanned by a bridge.

Fri rekonstruktionstegning af Hunesø-borgen under angreb.

Tegn. Henrik Vester Jørgensen

No written records mentioning the fortress exist,
but an excavation by the National Museum in
1911 showed that a half-timbered brick house
with a tiled roof stood atop the fortified island.
Farm buildings were most likely located in the
vicinity of the fortress. The islet seems to have
been a place of refuge in times of trouble, presumably belonging to a local landowner. In the
decades surrounding 1300, Denmark was subject to strife between the king and the nobility
as well as revolts by the commoners over rising taxes. Møn, furthermore, was exposed to
attack from the Wendish people living in what
is now northern Germany. The fortress’ colloquial name, ”King Hune’s Castle”, comes from
the legendary King Hune, traditionally said to be
successor to the ”Cliff King” who ruled East Møn.

Huneborg Anhöhe

Et tusind år gammelt tapet fortæller om borgene

Det berømte Bayeaux-tapet fra Frankrig fra år 1070 er en uvurderlig kilde til illustration af
middelalderens levevis. Her ses et udsnit med en kampscene fra Dinant-borgen i Normandiet,
som også er en borg af motte-typen og med omliggende vold. Fra trætårnet forsvares borgen
medens fjender forsøger at sætte ild på tårnet nedefra.
Sådanne små borge holdt næppe stand i lang tid mod fjendtlige angreb og skal nok mest
betragtes som et midlertidigt skjulested i ufredstider. Først senere i middelalderen blev
borgene store og solide nok til at modstå beskydning og længere tids belejring - for eksempel
kongemagtens Hammershus, Vordingborg og Kalø slot.

Se mere om Huneborg på www.fortidsmindeguide.dk og www.vordingborg.dk
eller scan QR-koden øverst til højre

Willkommen beim Huneborg Wall, der sich
auf das Mittelalter um das Jahr 1300 n. Chr.
zurückdatieren lässt. Die Anhöhe besteht aus
einem kleinen 20 x 2,5 m langen Burgwall, der
von einem ursprünglich mit Wasser gefüllten
Wallgraben umgeben war. Es muss deshalb
auch eine Brücke existiert haben.
Es liegen keine schriftlichen Quellen über den
Wall vor, aber das dänische Nationalmuseum
nahm 1911 eine kleinere Ausgrabung vor, die
zeigte, dass sich ein Fachwerkgebäude mit
Backsteinen und Dachziegeln auf der Anhöhe befunden hat. Ausserhalb des Wallgrabens
können auch weitere Gebäude gelegen haben,
die zur Landwirtschaft gehörten. Der Burgwall, der sich hauptsächlich als Zufluchtsort in
Kriegszeiten ausgezeichnet hat, hat vermutlich einem ansässigen Gutsbesitzer gehört. Im
Zeitraum um das Jahr 1300 litt Dänemark unter
den Verfeindungen zwischen König und Adel,
und die Bauern revoltierten gegen die ständig
ansteigenden Steuern. Gleichzeitig wurde die
Insel Mön aufgrund ihrer geografischen Lage,
regelmässig von den Wenden, die heute zu
Norddeutschland gehören, überfallen. Der Wall
wird auch nach dem Sagenkönig Hune, ”König
Hunes Schloss” genannt. Im Volksmunde gilt er
als Nachfolger des ”Klintkönigs” – des Königs
des Kreidefelsens, der über Ostmön herrschte.
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I Danmark har vi kendskab til omkring
1.000 voldsteder fra middelalderen
(1050 - 1536 e. Kr.) De fleste er dog
forsvundet i nutidens opdyrkede landskab. Hunesø ligger 88 meter over havet,
og den lille borgbanke i nord-vestenden
af søen er strategisk godt placeret, da
søen danner et naturligt forsvar.

