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Se den vedhæftede artikel i sin fulde 
længde. Tekst og billeder må frit bru-
ges med kildeangivelse. For interview 
eller yderligere oplysninger om fundet 
ved Borgring, kontakt arkæologerne 
Søren M Sindbæk, Aarhus Universi-
tet, farksms@cas.au.dk, og Nanna 
Holm, Danmarks Borgcenter, nh@
museerne.dk
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I dette nye SKALK er der andre opsigtsvæk-
kende nyheder, bl.a.:
• Boest, Nr. Snede: Fundet af et fantastisk 
øksedepot fra den tidlige bronzealder har 
ført til en endnu mere fantastisk opdagelse 
af et gigantisk kultanlæg.
• Fregerslev, Skanderborg: En meget lovende 
ryttergrav fra vikingtiden udgraves nu i april 
og arkæologerne inviterer til at følge med.

De danske ringborge - trelleborgene - hører til de 
kendteste fortidsminder i Danmark. Det har været 
god skolelærdom, at der fandtes fire geometriske 
ringborge fra vikingetiden i her i landet. Sådan var 
det indtil 2014.
  Arkæologerne bag udgravningerne og udforsknin-
gen af Borgring ved Køge gør i det nye nummer af 
Skalk status over undersøgelserne indtil nu, og brin-
ger i tidsskriftet de mest opdaterede kort og planer 
over denne, den femte i Harald Blåtands netværk 
af borge. Arkæologerne kan også for første gang 
præsentere et foto af de nykonserverede rester af 
indholdet af en håndværkers værktøjskasse, der 
blev fundet i østporten under udgravningerne.
  Jagten på en vikingeborg i det også dengang 
tætbefolkede Østsjælland blev iværksat af arkæolo-

gerne Søren M. Sindbæk fra Aarhus Universitet og 
Nanna Holm fra Danmarks Borgcenter i 2013. I dag 
ved vi, at det drejer sig om et voldanlæg med en 
indre diameter på 123 meter og en vold på 10,6 me-
ter. Udgravningerne har påvist nord- og østporten, 
og Kulstof 14-prøver af træ fra nordporten daterer 
anlægget til mellem 890-1020 e.Kr., hvilket giver god 
basis for at konkludere, at Borgring opførtes under 
Harald Blåtand i 980’erne.
  Borgrings dimensioner svarer næsten til Fyrkats 
ved Hobro. Indtil videre har arkæologerne dog ikke 
kunnet påvise huskarréer, kors- og ringgader, vold-
grav eller træskelet inde i volden. Hvad man finder i 
årets udgravninger bliver derfor meget spændende.

Borgring ligger stadig centralt ved Sjællands hovedveje. 
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Den femte ringborg


