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Middelalderborgens udvikling gennem tid

Motte / borghøj Castrum Curia Herregårdspladsen

Velkommen til Skovgårde Voldsted
Et middelaldervoldsted fra 1500-tallet

The embankment here at Skovgårde is 
from the late Middle Ages around the 
year 1500. The castle mound, 70m x 
42m in size, rises up to 3.5m above the 
surrounding moat, which was original-
ly filled with water. On the bank stood 
a three-winged building that burned 
down in 1541. 

Beautiful stone walls can be seen along 
the edges of the embankment and a 
bridge originally led from the east  to a 
gate tower on the embankment. There 
were projecting towers in the corners, 
but in contrast to early medieval forti-
fications the embankment had virtual-
ly no defensive significance. It is prob-
ably more a result of the contemporary 
building tradition of so-called “Manor 
Places”. The auxiliary buildings for the 
embankment, which cannot be  seen, 
would in all likelihood have been lo-
cated outside the embankment.

Der Ort in Skovgårde, wo einst eine 
Burganlage war, stammt aus dem spä-
ten Mittelalter um das Jahr 1500 he-
rum. Die 70 x 42 m groβe Burganhö-
he erhebt sich bis zu 3,5 m über dem 
darum befindlichen Wallgraben, der 
ursprünglich mit Wasser gefüllt war. 
Auf der Anhöhe stand ein 3-flügliges 
Gebäude, das 1541 einem Brand zum 
Opfer fiel. 

Malerische Steinmauern sind an den 
Rändern der Anhöhe zu erkennen, 
und ursprünglich führte eine Brücke 
von Osten bis zu einem Torturm auf 
der Wallanhöhe. An den Ecken lagen 
vorgezogene Türme. Im Gegensatz 
zu den früheren Burganlagen des Mit-
telalters, hatte sie jedoch kaum eine 
verteidigungsmäβige Bedeutung. Sie 
war wohl eher ein Ergebnis des zu dem 
Zeitpunkt geltenden Baustils für soge-
nannte ”Herrenhofanlagen”. Die nicht 
zu erkennbaren Betriebsgebäude der 
Burganlage, waren vermutlich auβer-
halb der Burganlage angebracht.  
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Gennem den ofte meget uro-
lige middelalder (1050-1536) 
blev der anlagt en mængde 
voldsteder og borge i Dan-
mark. Kongemagten anlagde 
de største, men adelen byg-
gede også mange mindre for-
svarsværker i form af voldste-
der som tilflugtssted i urolige 
tider og til lokalt forsvar.  

Middelalderborgen udvikler sig 
gennem perioden - se tegningen 
herunder - fra små tilflugtsste-
der til store herregårdspladser, 
som til sidst mere afspejlede en 
standsmæssig bolig. Voldstedet 
her ved Skovgårde tilhører den 
sidstnævnte type. Det blev an-
lagt sent i 1400-tallet eller be-
gyndelsen af 1500-årene.

Voldstedets opbygning
Skovgårde Voldsted blev fre-
det frivilligt allerede i 1885 og 
er et af ca. 1.000 voldsteder i 
Danmark. I dag er mange dog 
forsvundet på grund af sene-
re tiders brug af områderne. 

Voldstedet består af en rek-
tangulær 70 x 42 meter stor 
borgbanke, som hæver sig 
indtil 3,5 meter over den om-
givende og oprindelig vand-
fyldt voldgrav. Borgbankens 
ydersider støttes til alle sider 
af en op til 2 meter høj sten-
mur, og i de fire hjørner ses 
fundamenter fra hjørnetårne. 
Fra de fremskudte hjørnetår-
nene kunne evt. angribere 
beskydes - også langs borgens 

I løbet af middelalderen gennemgår de befæstede voldsteder en spændende udvikling som generelt kan opdeles i tre 
typer. Til venstre den simple ”Motte”- eller ”borghøj” der blot omsluttes af en voldgrav og typisk fungerede som et til-
flugtssted i ufredstider. En mindre forborg ”Bailey” med driftsbygningerne lå ofte i nær tilknytning til motten. ”Castrum 
Curia”- anlægget i midten består af en borgbanke ”Castrum” samt en gårdsbanke ”Curia” med driftsbygningerne omsluttet 
af en fælles voldgrav. Til højre den yngre ”herregårdsplads” som Skovgårde tilhører, hvor alle bygninger ligger på banken. 
Mod slutningen af middelalderen havde denne type mere karakter af pynt og byggeskik end forsvar.
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ydersider. Tårnene ved Skov-
gårde har dog mest haft deko-
rativ effekt. Den oprindelige 
adgang skete via en bro frem 
til et porttårn i bankens øst-
side. I dag fører en dæmning 
i sydvest-hjørnet af voldgra-
ven frem til borgbanken.

På borgbanken stod en treflø-
jet bygning med en ca. 50 me-
ter lang hovedbygning mod 
vest. Fundamenter fra de 
ganske betydelige bygninger 
ses stadig på borgbanken. 

Til helheden hører også de 
nu for længst forsvundne 
driftsbygninger, den såkald-
te ”ladegård”, som sikkert lå 
udenfor voldstedet.

Historiske kilder
Fra de skriftlige kilder ved vi, 
at Skovgårde omkring år 1500 
ejedes af Jens Madsen. Sene-
re overgik den til Lykke-slæg-
ten. Lensmand Erik Lykke lig-
ger begravet i Nørager Kirke, 
og på kirkens prædikestol ses 
to delvist bortskårne adels-
mærker fra slægten.

Bygningerne på voldstedet 
nedbrændte 1541, og i 1548 
sælges stedet til Just Høeg, 
for senere at blive underlagt 
Fjellerup Østergaard. Efter 

branden blev de anvendeli-
ge bygningsmaterialer - især 
sten og tegl - genanvendt i 
stor stil til omegnens byg-
ninger og anlægsarbejder.
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