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Den henrettede 
Midt i indgangsområdet i Hammershus 
Besøgscenter ligger et kæmpe kranie 
halvt begravet i det grå betongulv. Det er 
en overdimensioneret reproduktion af et 
kranie, som blev fundet ved en ud-
gravning på galgebakken nordøst for 
Hammershus i 1977-78. Installationen 
skal slå tonen an for besøgscenterets ud-
stilling, som har titlen Den Forhadte Borg. 
Kraniet tilhørte en kvinde i 20-årsalderen, 
som er blevet halshugget og begravet 
med hænderne bundet på ryggen. Hvem 
hun var og hvorfor hun blev henrettet 
kan man ikke vide med sikkerhed, men 
måske er der tale om Hedvig 
Kruneberrigs, som blev dømt til døden i 
1627, fordi hun havde dræbt sit nyfødte 
barn ved at lægge det ud i sneen. Barnet 
var født uden for ægteskabet, og det var 
en stor skam på den tid.
Ved udgravningen af galgebakken fandt 
man to galger og resterne af 27 
henrettede mennesker.
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Kysten syd for Hammershus, Holger Drachmann, 1870. 
Originalen kan ses på Bornholms Kunstmuseum.
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Del 1: Borgens historie
Historien om Hammershus er også historien om Bornholm fra højmiddelalderen til nutiden. 

Gennem mere end 700 år har borgen tronet på sin klippeknold, og i den periode har kirken, 

Lübeck og kongemagten på skift behersket Bornholm med udgangspunkt i borgen. Det 

gjorde de ofte ganske hårdhændet: Inddrivelse af skatter, udskrivning af befolkningen til 

tvangsarbejde og bødlens hårde straffe for små og store forseelser betød, at Hammershus 

ofte blandt bornholmerne stod som et forhadt symbol på magthavere, som kom ’ovrefra’ 

for at undertvinge befolkningen. Hammershus var også en brik i det dramatiske spil om 

magten over den lukraktive handel i Østersøen, og borgen spillede en central rolle, da 

bornholmerne befriede sig selv fra svensk besættelse i 1658. I moderne tid er den tidligere 

så forhadte borg blevet taget til nåde igen: Nordeuropas største borgruin er nu Bornholms 

mest besøgte turistattraktion og ruinen bliver vedligeholdt med nænsom hånd, så den 

også kan opleves af kommende generationer.
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Hammershus var gennem middelalderen en vigtig brik i magtspillet 
mellem kongemagten og kirken. Borgen blev bygget af ærkebispe-
sædet i Lund, men præcis hvornår er usikkert.

ærkebiskop Jacob Erlandsen ca. år 1250. De eneste 

konkrete beviser på, hvornår borgen er bygget 

stammer fra arkæologiske udgravninger, som blev 

foretaget af Nationalmuseet i 2014. Konklusionen 

var overraskende, at der ikke var tegn på, at borgen 

er bygget tidligere end i 1290’erne. Der er altså ikke 

enighed om en datering af Hammershus.

Ser man bort fra usikkerheden om årstallene, så er 

de fleste historikere enige om, at det var kirken som 

byggede Hammershus som en del af middelalderens 

Hammershus’ historie inddeles i tre perioder. Den 

første periode: 1149-1525 kalder man for ærke-

bispetiden. Ærkebispetidens start er sat til 1149, fordi 

det var her, kirken blev den største jordbesidder på 

Bornholm. Men hvornår Hammershus blev bygget er 

der delte meninger om. Ifølge én teori blev borgen 

bygget omkring 1150 som støttepunkt for Valdemar 

den Stores korstoge mod venderne. En anden teori 

støtter sig til omtale af en unavngiven borg på 

Bornholm, som ærkebiskoppen byggede eller for-

stærkede, og ifølge denne blev borgen bygget af 

Den magtfulde kirke
Kirken var en stor magtfaktor i 
middelalderens Europa. Der blev 
bygget kirker over hele landet, og 
kristendommen spillede en rolle i alle 
danskeres liv. Samtidig besad kirken 
enorme rigdomme, for bønderne 
skulle betale en tiendedel af deres 
afgrøder i såkaldt tiende til kirken, 
og mange skænkede også jord eller 
rigdomme til kirker og klostre. Ved 
udgangen af middelalderen anslås 
det, at kirken besad op mod 40 
procent af al jord i Danmark. Kirkens 
konkurrent var kongemagten. I 
perioder samarbejdede kirken og 
kronen om eksempelvis korstog til 
Østersøregionen, i andre perioder lå 
de i åben krig. Maleriet viser 
Valdemar Den Store og biskop 
Absalon i Arkona under et korstog.

Ærkebispetiden: 
Kirke og krone i krig
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” Du have endvidere samlet 
en Hær og med den sendt Din 
Broder Anders i Forening med 
den velbyrdige Herr Jarmer, 
Fyrste af Rügen, paa Din Bekost-
ning til Øen Bornholm, som til-
hører Kongen og ligger i Lunds 
Stift, og der skal Du paa grusom 
Maade have ladet omtrent 200 af 
Kongens Mænd dræbe, beskat-
tet de Overlevende af Kongens 
Mænd, ødelagt hans Borg i Bund 
og Grund og med Vold og Magt 
sat dig i Besiddelse af Øen. 

Uddrag af brev fra pave Urban 4. til ærkebiskop 
Jacob Erlandsen.

Ærkebiskop Jens Grands segl.

spil om magten i Danmark. Gennem middelalderen lå 

kirken flere gange i åben krig med den danske konge-

magt, og stridighederne foregik også på Bornholm. 

Fra 1149 herskede kirken over tre ud af Bornholms fire 

herreder. Det sidste tilhørte kongen og blev kontrol-

leret fra kongens borg Lilleborg i Almindingen. I 1259 

indtog tropper med forbindelse til ærkebiskop Jacob 

Erlandsen Lilleborg, og ifølge en klage til paven blev 

200 af kongens mænd dræbt, og Lilleborg blev øde-

lagt. Øens ejerskab skiftede i de følgende årtier flere 

gange mellem kirken og kronen, men fra 1327 besad 

kirken hele øen.

Ærkebiskoppen

Første gang Hammershus nævnes i historiske kilder 

er i forbindelse med ærkebiskop Jens Grand, som 

også kan have været borgens bygherre, hvis den 

først blev bygget sidst i 1200-tallet. Jens Grand var 

ærkebiskop i Lund i Skåne, som dengang var en del af 

det danske rige. Han havde god grund til at udbygge 

Bornholms forsvar, for han var i slægt med, og 

støttede sandsynligvis også, de stormænd, som i 1286 

myrdede den danske konge Erik Klipping i Finderup 
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Lade. Forholdet til den myrdede konges søn og 

tronfølger Erik Menved var derfor ikke ligefrem ideelt, 

og i 1294 fængslede kongens bror Christoffer Jens 

Grand. Han blev hvad man i dag ville kalde en politisk 

fange, og historien om hans fængsling giver et indblik 

i, hvilke uhyrlige forhold fanger ofte blev udsat for i 

middelalderen. Jens Grand sad i den nederste etage i 

et tårn i den nordsjællandske borg Søborg Slot og var 

lænket med tunge kæder, så han ikke kunne røre sig. 

Maden fik han gennem et hul i loftet, og den bestod 

af muggent brød, kålsuppe og vandgrød og var fuld 

af maddiker og andre kryb. De sanitære forhold var 

forfærdelige, og hans tøj blev ikke skiftet i den tid, han 

sad fængslet.

I 1295 lykkedes det Jens Grand at flygte fra Søborg 

Slot, og det er i den forbindelse, man kender den 

første historiske kilde, som nævner Hammershus: Det 

fortælles at ærkebiskoppen søgte tilflugt i sin borg 

castrum Hamar. Castrum betyder forsvarsværk, og 

hamar eller hammer betyder en stenet bakke eller 

klippe og går igen i det senere navn Hammershus, 

hvor hus bruges i betydningen borg eller slot. I de 

følgende år førte Jens Grand en retssag mod kongen 

ved pavens hof. I 1297 afgjordes det, at han skulle 

genindsættes som ærkebiskop i Lund, og at kongen 

skulle yde ham en stor erstatning. Men Erik Menved 

modsatte sig dommen, og i 1302 afgjorde en ny dom, 

at Jens Grand skulle forflyttes til Riga. Det nægtede 

han dog pure, og i 1310 blev han i stedet ærkebiskop 

af Bremen, hvor han endte med at råde uklar med 

både kirkelige og verdslige i byen. Den sidste del af sit 

liv tilbragte Jens Grand ved pavens hof i Avignon.

Magtkampe og belejring 

Gennem 1300-tallet spillede Hammershus stadig en 

vigtig rolle i tilbagevendende konflikter mellem kirken 

og kronen, og kongen fik flere gange herredømmet 

over Hammershus og Bornholm. Hver gang måtte 

kongen aflevere borgen tilbage til ærkebispesædet – 

mere eller mindre frivilligt.

I 1319 erobrede kong Erik Menveds rigsmarsk (rigets 

øverste hærfører) Ludvig Albertsen Eberstein 

Bornholm og Hammershus fra ærkebiskop Esger 

Juul, og var derefter herre over borgen. Kort efter 

døde kong Erik, og Ebersteins forhold til den nye 

konge Christoffer 2. blev hurtigt så dårligt, at det 

endte med, at kongen i 1324 sendte sin nye rigsmarsk 

Peder Vendelboe til Bornholm for at indtage 

Hammershus. Vendelboes tropper byggede en 

befæstet lejr på bakken foran Slotsbroen. Her er der 

fundet tydelige spor efter kraftige palisadehegn, som 

kan have været dem, som omkransede lejren. Først 

efter 16 måneders belejring lykkedes det, at få Ludvig 

Albertsen Eberstein til at åbne porten, og det skete 

kun, fordi kongen lovede, at kompensere ham. 

Hammershus kom nu igen tilbage på kirkens hænder.

I 1361 lykkedes det kong Valdemar Atterdag at hævde 

kronens ret til Hammershus og Bornholm, men 

året efter gav han Hammershus tilbage til kirken. Til 

gengæld skulle ærkebiskoppen skriftligt love, at give 

borgen tilbage til kongemagten, når denne ønskede 

det.  Det benyttede Christian 2. sig af 160 år senere, 

da han i 1522 krævede at få borgen tilbage. 
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Belejringskrig
Borge udgjorde meget 
effektive forsvarsværker. Det 
kostede dyrt i menneskeliv 
at angribe de solide mure, 
så ofte valgte angriberne i 
stedet at sulte forsvarerne 
ud gennem lange 
belejringer. Hvis der ikke 
var tid til at vente på, at en 
borg overgav sig, måtte an-
griberne forsøge at storme 
borgen. De kunne enten for-
søge at klatre over murene 
med stiger, eller at lave et 
hul i murene, som de kunne 
angribe igennem. Det kunne 
gøres ved at underminere 
murværket med tunneller 
eller ødelægge dem med 
kastemaskiner som blider 
eller katapulter. Under et 
angreb skød forsvarerne pile 
efter angriberne og kastede 
sten mod dem fra borgens 
mure og tårne, som det ses 
i denne tyske illustration fra 
første halvdel af 1300-tallet. 
Foran brotårnet ved 
Hammershus er der fundet 
både kastesten og arm-
brøstpile, som kan stamme 
fra belejringer og angreb.
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Efter kirken slap grebet om Bornholm og Hammershus havde hanse-
staden Lübeck øen i pant for en periode på 50 år, hvor det gjaldt om at 
presse så mange penge som muligt ud af befolkningen.

I starten af 1500-tallet var der mange konflikter om 

kontrollen med handelsruterne i Østersøen. Hanse-

staden Lübeck og Danmark var direkte konkurrenter, 

og på grund af placeringen i Østersøen så hanse-

staden Bornholm og Hammershus som en 

trussel mod deres handel og sejlads i regionen. Derfor 

angreb og plyndrede de Bornholm flere gange. I 1522 

hærgede lübeckerne Bornholm og indtog Hammers-

hus efter halvandet døgns belejring. De ud-

kommanderede bornholmske bønder til at hjælpe 

med at ødelægge borgen, som havde store skader, da 

de igen forlod den. Udover ødelæggelserne var stort 

set alt af værdi blevet ført bort af sejrherrerne. Lübeck 

forsøgte stadig at svække Danmark, og året efter 

støttede Lübeck derfor et angreb på landet anført af  

hertug Frederik af Slesvig og Holsten. Frederik var søn 

af den tidligere konge Christian 1. og på få måneder 

lykkedes det ham at indtage Danmark og tage tronen 

fra sin nevø Christian 2. Som betaling for støtten fik 

Lübeck Bornholm i pant for en periode på 50 år af 

den nykronede kong Frederik 1. Lübeckerne begyndte 

nu at genopbygge den borg, de selv havde hærget få 

Hansestæderne
Hanseforbundet var en sammen-
slutning af hovedsagelig tyske 
byer i et handelsforbund. Byerne i 
forbundet kaldtes Hansestæderne 
og var uformelt ledet af byen 
Lübeck. Byerne arbejdede 
sammen om at opnå handels-
aftaler og dominerede handlen i 
Østersøregionen fra 1200-tallet og 
frem til 1600-tallet. Lübecks segl 
(billedet), viser med sin afbildning 
af et sejlskib tydeligt, hvor stor en 
rolle handlen til søs spillede for 
byen.

Lübeckertiden: 
De grådige købmænd
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Guldskatten
Kort før Lübeckerne 
erobrede Hammershus i 
1522, skjulte nogen denne 
skat i den vestlige ringmur.  
20 tyske gylden og flere 
fingerringe var gemt i en 
rød silkepung  og skjult med 
en klat mørtel. Der var tale 
om en væsentlig formue – 
en gylden svarede ca. til en 
lejesoldats løn for en uges 
tjeneste.

år før. Deres egen hurtige erobring af borgen havde 

vist, at Hammershus var forældet som forsvarsværk, 

og derfor begyndte de at tilpasse borgen til en tid, 

hvor kanoner var blevet almindelige.  Forborgenes 

ydre ringmure blev delvist opgivet, og den indre ring-

mur blev forstærket. Lübeckerne moderniserede bor-

gens forsvar, de anskaffede flere kanoner og byggede 

kanonbatterier. Den indre ringmur blev forstærket, og 

der blev lagt tørv op ad muren for at  absorbere 

energien fra kanonkugler. Alt sammen for at gøre 

borgen mere egnet til en krigsførelse, hvor 

kanoner og musketter var blevet almindelige. Men 

den nye tids krigsførsel krævede andet og mere 

end borge, og derfor udbyggede lübeckerne også 

systemet af kystskanser, hvorfra man kunne afvise 

fjendtlige forsøg på at sætte tropper i land. Til at 

bemande kystskanserne og forsvare øen blev der 

dannet en milits, det såkaldte landeværn, bestående 

af våbenføre mænd fra lokalbefolkningen.

Landsknægte
Lübeckerne benyttede sig af såkaldte 
landsknægte, da de nedkæmpede et 
oprør på Bornholm i 1535. 
Betegnelsen dækker over en type –
hovedsagelig tyske – lejesoldater, 
som var almindelige fra 1400-tallet 
til 1600-tallet. I perioder blev lands-
knægte anset for at være formidable 
soldater, og de spillede nøgleroller 
på slagmarker over det meste af 
Europa. Så det har måske ikke været 
så mærkeligt, hvis de forholdsvis 
nemt besejrede et oprør bestående af 
bornholmske bønder uden den store 
kamperfaring. Denne illustration af 
landsknægte er fra 1530.
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Der blev gjort flere forsøg på at forsone Bornholms 

indbyggere med lübeckerne, men der skulle en ny 

krig med en fælles fjende til, før forholdet blev mindre 

anspændt.

Bornholms forsvarer

Fra 1556 hed fogeden på Hammershus Schweder 

Ketting, og til at begynde med var han lige så 

upopulær som sine forgængere. Men det ændrede 

sig under den nordiske syvårskrig (1563-1570). Lübeck 

var nu allieret med Danmark mod Sverige, og 

Schweder Ketting mindskede skatteopkrævningen 

og arbejdede for at forhindre, at bornholmere blev 

udskrevet som soldater i krigen. Han styrkede kyst-

forsvaret og organiserede indbyggerne i forsvaret af 

øen. Det lykkedes så godt, at man flere gange afviste 

svenske forsøg på at sætte tropper i land. Som tak 

gjorde Frederik 2. ham til sin jurisdiktionsfoged på 

Bornholm, gav ham adelige privilegier samt ejendom-

 

Væbnet oprør

De nye herskere fra Lübeck må helt fra starten have 

været stærkt upopulære blandt bornholmerne, som 

tydeligt kunne huske deres plyndring af øen.  Og det 

gjorde heller ikke forholdet mellem magthavere og 

undersåtter bedre, da lübeckerne nu begyndte at 

beskatte øen hårdt, for at få størst muligt afkast i den 

begrænsede tid de havde pant på Bornholm. 

Bornholmerne sendte hundredevis af klager til 

kongen over tyskernes embedsførelse og den hårde 

beskatning.

Da kong Frederik 1. døde i 1533 udnyttede Lübeck 

situationen til at styrke sin position i østersø-

regionen ved igen at destabilisere Danmark. Lübeck-

erne forsøgte at genindsætte Christian 2. på tronen 

– den samme kong Christian, som de hjalp Frederik 1. 

med at vælte ti år tidligere. I årene 1534-1536 

kæmpede lübeckerne og danske oprørere på den 

ene side mod den nye konge Christian 3. og hans 

tropper. Borgerkrigen kaldes Grevens Fejde og endte 

med sejr til Christian 3. Under krigen opfordrede han 

bornholmerne til oprør mod Lübeckerne, og når man 

tænker på den store utilfredshed med øens magt-

havere, og særligt lübeckernes foged Bernt Knop,  

har det næppe været svært at opildne befolkningen. 

I hvert fald rejste en styrke af bornholmere sig mod 

lübeckerne. Ifølge én kilde søgte oprørerne mod 

Hammershus, men efter de konstaterede, at borgen 

ikke var til at indtage, drog de videre mod ringborgen 

ved Rispebjerg. Inden de nåede dertil, blev de dog 

indhentet og nedkæmpet af Bernt Knops lands-

knægte, som havde skydevåben og rytteri. Der findes 

flere andre versioner af historien, og det er uklart, 

præcist hvad der skete, og hvor omfattende oprøret 

var, men at en gruppe oprørere blev besejret i et slag i 

nærheden af Aakirkeby i efteråret 1535 er der generel 

enighed om. Efter Grevens Fejde blev lübeckerne 

lovet en forlængelse af deres pant på Bornholm. 

Ligsten
I Aa Kirke, Aakirkeby, kan 
man se Schweder Ketting 
afbilledet i panser og 
plade på en ligsten i 
kirkens våbenhus. Han 
står mellem de to hustru-
er, som han begravede i 
kirken.



Hammershus - en guide   13

men Vallensgaard. Efter krigen begyndte klagerne 

over hans embedsførsel igen at indløbe, og hans 

dobbeltrolle som både foged for Lübeck og som 

den danske konges mand på øen blev uholdbar, så 

han måtte forlade øen. I 1576 udløb Lübecks pant på 

Bornholm. Lübeckerne forsøgte at argumentere med, 

at de var blevet lovet en forlængelse af pantet, men 

kong Frederik 2. kunne henvise til, at den aftale aldrig 

var blevet underskrevet i det danske rigsråd og derfor 

ikke var gyldig. Kongen nægtede også at kompensere 

lübeckerne for de mange forbedringer, de havde lavet 

på Hammershus.

Modernisering
De halvrunde tårne der kan 
ses flere steder på 
Hammershus blev tilføjet 
efter kanoner blev 
almindelige. Om det skete 
under Lübeckerne eller 
tidligere er usikkert.
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Efter Lübeckerne forlod Bornholm, blev øen et len under den danske 
krone. Men lensmændene lod Hammershus forfalde, og til sidst blev 
borgen brugt som stenbrud og statsfængsel.

Skiftende kongelige lensmænd administrede 

Bornholm fra 1576 til starten af 1700-tallet. Lens-

mændene var ikke alle lige fine i kanten, og derfor 

måtte bornholmerne flere gange klage over høje 

skatter, tvungent arbejde og snyd med afregning-

er. En af lensmandens pligter var at vedligeholde 

Hammershus. Men udgifterne til vedligehold skulle 

dækkes af lensmandens egne indtægter, så det var 

ikke en opgave, der fik stor opmærksomhed. Derfor 

fik borgen lov til at stå og forfalde, og lensmændene 

begyndte at bosætte sig andre steder på Bornholm. 

Mandskabet blev der også sparet på, og i 1610 var der 

kun 13 mand til at forsvare den store fæstning. Året ef-

ter udbrød der igen krig mellem Danmark og Sverige, 

den såkaldte Kalmarkrig, og den akutte trussel mod 

Bornholm fik sat skub i en udbedring af øens forsvars-

værker. Der blev satset på det fremskudte kystforsvar, 

som også Lübeckerne havde set fornuften i. Skanser 

med kanoner skulle afvise fjendtlige landgangsforsøg 

og bavnehøje brugtes til at mobilisere fire nydannede 

militsenheder – en fra hvert herred. Det lykkedes 

Bornholm at slippe rimelig uskadt gennem Kalmar-

Lensmændenes Hammershus
Gennem middelalderen og renæssancen 
var Danmark inddelt i lener. Et len var et 
landområde, som kongen overlod det til 
en lensmand at administrere. Lensmanden 
skulle inddrive kronens skatter og afgifter 
og fik til gengæld forskellige privilegier. Han 
repræsenterede kongen og var den øverste 
myndighed i lenet. I 1660 blev de danske len 
til amter, og lensmændene kaldtes derefter 
for amtsmænd. Under lensmændenes 
kommando fik Hammershus i lange 
perioder lov til at forfalde. På illustrationen 
her fra 1730 kan man se, hvordan det kun 
var Manteltårnet, kirkefløjen og vice-
kommandantens bolig, som endnu var 
intakte. Borgen blev endegyldigt opgivet i 
1743.

Lensmandstiden: 
Begyndelsen til enden
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krigen og de følgende års små og store skærmydsler 

med svenskerne. I 1643 udbrød der igen åben krig 

mellem Danmark og Sverige, den såkaldte 

Torstenssonfejde. Lensmanden på Hammershus 

Holger Ronsenkrantz havde forbedret Bornholms for-

svarsværker og indkøbt nye kanoner og skydevåben 

til Hammershus. Men i 1645 lykkedes det en svensk 

styrke at gå i land i Sandvig. Svenskerne brændte og 

plyndrede og gik derefter mod Hammershus. Her 

var moralen blandt forsvarerne lav, for Rosenkrantz 

havde tilsyneladende forsømt at aflønne sine folk. 

Derfor forlod garnisonens 56 mand borgen i protest 

og kom først tilbage efter de var blevet betalt. 

Hammershus blev bygget af 
kampesten og munkesten. 
En kalkholdig mørtel bandt 
stenene sammen. 

Kystskanserne
Et system af kystskan-
ser rundt om Bornholm 
udgjorde et fremskudt 
forsvar, der kunne forhindre 
fjendtlige hære i at gå i land 
på Bornholm. Lübeckerne 
udbyggede skanserne og 
kongens lensmænd fort-
satte arbejdet.  I 1807 blev 
antallet af kystskanser  langs 
Bornholms kyst opgjort 
til 214. Heraf er 90 stadig 
bevaret i dag. Skanserne 
blev bemandet af den born-
holmske milits, det såkaldte 
landeværn, og det lykkedes 
flere gange at afværge 
fjendtlige angreb ved hjælp 
af skansernes kanon-
er. Eksempelvis forsøgte 
en svensk flåde i 1676 at 
landsætte 3.000 soldater i 
Sandvigbugten, men kraftig 
beskydning fra bugtens 
skanser  tvang bådene til 
at vende om og efterlade 
bugtens vand farvet rødt 
af blod. På fotoet ses en 
skanse i Svaneke. 
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Svenskerne kørte kanoner i stilling foran Hammershus 

og begyndte at beskyde borgen. Bombardementet fik  

forsvarerne til at trække sig fra voldene, og da artilleri-

mesteren blev såret, begyndte nogle af soldaterne at 

flygte fra borgen, og inden længe måtte Rosenkrantz 

give op. Porten var blokeret af forsvarerne, så 

svenskerne blev lukket ind i borgen gennem en 

lille udfaldsport, som af den grund stadig hedder 

Svenskehullet. Senere samme år blev der indgået en 

fredsaftale, og svenskerne forlod Bornholm. Men først 

plyndrede og brandskattede de befolkningen en 

sidste gang. Kong Christian 4. var stærkt utilfreds 

med, at fjenden så nemt havde kunnet indtage 

Bornholm og Hammershus, og kaldte hånligt sin lens-

mand Holger Rosenkrantz for Monsieur Skramhans. 

Lensmanden blev stillet for en domstol men blev dog 

frikendt.

Bornholmerne befrier sig selv

Freden blev kort. I 1658 brød endnu en af den lange 

række ”svenskekrige” ud. Danmark tabte og måtte 

blandt andet afstå Skåne, Halland, Blekinge og 

Bornholm til Sverige ved Roskildefreden. I foråret 1658 

ankom svenskerne og begyndte at administrere 

Bornholm fra Hammershus. Den svenske 

kommandant Johan Printzensköld havde 84 soldater 

med sig. Han lettede skatterne, og det var måske 

medvirkende til, at bornholmerne lader til at have 

været relativt tolerante overfor den nye magthaver.

Allerede samme efterår udbrød der igen krig mellem 

Sverige og Danmark og Kong Frederik 3. opfordrede 

bornholmerne til oprør mod svenskerne. 

Printzensköld må have hørt rygter om en forestående 

opstand, for han skrev til den svenske konge og til 

Skånes generalguvernør og bad om forstærkninger. 

8. december 1658 red Printzensköld til Rønne for at 

sende nye breve med en bøn om omgående for-

stærkning. Her forsøgte en gruppe oprørere at tage 

ham til fange i borgmestergården, men under tumult-

” Holger Rosenkrantz skal 
her i Rigets Raad tilspørges, hvor-
for han ikke haver besat Ham-
mershus saa stærkt med Folk, 
som behov gjordes, thi omend-
skønt han efter hans Begæring 
intet Folk fik herfra, da er de Folk 
der paa Landet i alle Maader saa 
gode, som dem der jagede ham 
derfra, og om Folket der ikke 
haver kunnet omgaas med 
Gevær som de burde, da haver 
derudi ingen Skyld uden han, 
som saa længe haver haft Landet 
i Forlening og vidste,  hvad Magt 
vi lagde paa denne Plads. 

Kong Christian 4. til sin lensmand Holger Rosen-
krantz, efter Hammershus blev erobret af 
svenskerne i 1645.
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Flugten
De mest kendte fanger, som har siddet 
fængslet på Hammershus, er Corfitz Ulfeldt 
og Leonora Christina. Ulfeldt var i en 
periode Danmarks rigshofmester, det 
højeste embede i kongeriget. Han var gift 
med Leonora Christina, som var datter af 
Christian 4. I 1650 blev han anklaget for at 
ville myrde kong Frederik 3. men blev fri-
kendt. Herefter flygtede han sammen med 
Leonora Christina til Sverige, hvor han på 
svensk side deltog i erobringen af Danmark 
i 1657 og var en af fjendens hovedfor-
handlere ved Roskildefreden. Få år senere 
faldt han i unåde hos den svenske konge, 
og parret flygtede til Danmark, hvor de blev 
fængslet for at samarbejde med svensk-
erne. Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina 
blev sendt til Hammershus, hvor de 
sammen med en tjener sad fængslet i 
Manteltårnet under kommandanten Adolf 
Fuchs. Det lykkedes dem at flygte ved at 
binde lagner sammen til et tov og fire sig ud 
af et vindue. Corfitz Ulfeldt var syg og måtte 
fires ned af Leonora Christina og tjeneren. 
På flugten ud i mørket faldt tjeneren ned 
blandt klipperne og blev kraftigt forslået, 
men det lykkedes Leonora Christina at hjæl-
pe ham op. De flygtende fanger passerede 
kroen foran Hammershus og vagthundens 
gøen vækkede kroværten. I det svage 
morgenlys så han tre vaklende skikkelser, 
som han troede var spøgeser, fordi de var 
viklet ind i lagnerne, så han skyndte sig 
indenfor igen. De tre ledte uden held efter 
en robåd i mørket og kom til sidst til havnen 
i Sandvig, hvor de blev genkendt og ført 
tilbage til fængslet. Herefter blev de sat i tre 
separate celler, for at forhindre flere flugt-
forsøg. Parret blev benådet i 1661, men 
de faldt snart i unåde igen, og Leonora 
Christina sad i en periode fængslet i Blåtårn 
i København, mens Corfitz Ulfeldt døde 
i landflygtighed. I 1662 blev Adolf Fuchs 
myrdet af parrets ældste søn Christian i 
den belgiske by Brugge som hævn for hans 
behandling af forældrene.
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” [...] er jeg derfor ilde stedt, 
om jeg ikke snart får undsætning, 
eftersom jeg ikke have mere folk 
at stole på, end de som her ligge 
udi garnisonen [...] og må tilmed 
frygte for indbyggerne som for 
en åbenbar fjende.

Johan Printzensköld, kommandant på Bornholm i 
brev til Skånes generalguvernør Gustaf Otto 
Stenbock 18. november 1658. Printzensköld blev 
myrdet under oprøret få uger senere.

” […] da vi ikke tvivler på 
jeres troskab og gode kærlighed 
imod os og jeres fædreland, vil vi 
minde jer alle om, at I altid er op-
mærksomme på måder og midler 
til at befri jer fra det svenske åg 
med den nådige Guds hjælp. Især 
at I skal være opmærksomme på, 
hvordan garnisonen på slottet 
Hammerhus kan ødelægges hvis 
det er muligt [...]
Kong Frederik 3. i brev til til bornholmerne, oktober 
1658.

Genbrug
Frem til 1814 fungerede Hammershus som sten-
brud, og der blev hentet store mængder kampe-
sten og munkesten fra borgen. Stenene kan ses 
over hele Bornholm, for mange gårde og andre 
bygninger fra perioden er opført helt eller delvis 
af materialer fra Hammershus. Blandt de mere 
kendte bygninger, som er opført med genbrugs-
materialer fra borgen, er Søfæstning Christiansø 
(billedet) og Rønnes befæstning: I Hovedvagtens 
murværk kan man stadig se munkesten med 
stempler fra Lübecks forskellige teglværker og i 
Kastellet kan man se svære bjælker, som er hentet 
fra Hammershus.
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en blev Printzensköld skudt af en af oprørerne, den 

unge Villum Clausen. Nu var der ingen vej tilbage for 

oprørerne – de måtte besejre resten af den svenske 

garnison, inden Sverige hørte om oprøret og sendte 

flere tropper til Bornholm. Militsen blev kaldt sammen, 

og det lykkedes at overmande nogle svenske soldater, 

man mødte på vejene. En af dem var den svenske 

kanonmester, som var den eneste, der kunne betjene 

Hammershus’ kanoner. I løbet af natten samledes 

omkring 500 militssoldater foran Hammershus, 

hvor de meddelte, at kommandant Printzensköld var 

taget til fange, men at de ville skåne både hans og de 

svenske soldaters liv, hvis de overgav sig. Svenskerne 

nedlagde våbnene og opdagede først bagefter, at de 

var blevet snydt. Oprørerne sendte en delegation til 

kong Frederik 3. og skænkede ham Bornholm. I 1660 

blev det internationalt anerkendt, at Bornholm tilhørte 

Danmark, og kongen kompenserede Sverige for over-

tagelsen af Bornholm med jordbesiddelser i Skåne 

svarende til en værdi af fem tønder guld. 

Men tiden var løbet fra Hammershus som forsvars-

værk. Enten skulle der investeres i meget store 

moderniseringer, eller også skulle fæstningen 

erstattes af et nyt forsvarsanlæg et andet sted. 

Kongen valgte det sidste og i 1684 påbegyndtes kon-

struktionen af en ny, moderne fæstning på 

Christiansø. Herefter begyndte Hammershus for alvor 

at forfalde, og sten fra borgen blev brugt til at bygge 

Søfæstning Christiansø. Hammershus fungerede 

endnu en tid som centrum for Bornholms 

administration og som statsfængsel. Den sidste 

funktion Hammershus havde var som domstol, men 

det sluttede omkring år 1700, hvor der blev opført 

en ny retsbygning i Sandvig. I 1743 blev Hammershus 

endegyldigt opgivet. Herefter accelererede borgens 

forfald, fordi der blev indgået kontrakter om nedbryd-

ning af slottet – det betød i praksis, at sten fra borgen 

blev fragtet bort og brugt til andre byggerier. Ned-

brydningen af Hammershus fortsatte frem til 1814.

Stormagten bliver en småstat
I første halvdel af 1600-tallet var 
Danmark en europæisk stormagt, 
som blandt andet herskede over 
Norge, Holsten, store dele af Sverige, 
Gotland og Øsel. Det var også i 
1600-tallets begyndelse, at nabo-
landet Sverige begyndte at udvikle 
sig til en konkurrerende stormagt 
ved at erobre store landområder i 
den østlige Østersø og i Tyskland. De 
to nabolande rivaliserede om 
kontrollen over Østersøen og Øre-
sund, og i 1643-45 kom det til åben 
krig i Torstenssonfejden. Resultatet 
blev, at Danmark mistede Halland, 
Gotland, Øsel, Jämtland og Härje-
dalen. Lidt over ti år senere angreb 
svenskerne igen i første og anden 
Karl Gustavkrig. Under den første 
krig, som startede i 1657, krydsede 
svenske tropper de frosne farvande 
Lillebælt og Storebælt og nåede til 
Sjælland. Nu var hovedstaden – og 
dermed Danmarks eksistens som 
selvstændig nation – truet. Dansker-
ne gik derfor til forhandlingsbordet, 

og ved Roskildefreden i 1658 fik 
Sverige Skåne, Halland, Blekinge, 
Hven, Bornholm, Bohuslen og Trond-
hjems Len. Senere samme år angreb 
svenskerne dog igen og belejrede 
København (billedet), indtil Danmark 
blev undsat af Holland, Østrig og 
Polen. Efter et nederlag ved Nyborg 
sluttede Sverige fred i 1660. Ved 
fredsslutningen fik Danmark de 
fleste af sine norske besiddelser 
tilbage, og Bornholm blev officielt 
dansk igen, selv om bornholmerne 
reelt havde befriet sig selv to år 
tidligere. Det lykkedes ikke Danmark 
at generobre de tabte områder, og 
da danskerne senere var på den 
tabende side i Napoleonskrigene 
måtte landet afstå Norge til Sverige 
ved Wienerkongressen i 1814-15. 
Danmark var nu reelt reduceret til 
en småstat, og under 2. slesvigske 
krig i 1864 blev der sat en streg 
under dette med tabet af Slesvig og 
Holsten.
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I 1800-tallet genopdagedes Hammershus som et symbol på fortidens 
storhed, og siden da har borgen været et elsket turistmål, som  er blevet 
restaureret og vedligeholdt af staten.

I starten af 1800-tallet opstod den nationalromantiske 

bevægelse i Europa. I Danmark blev national-

romantikken en reaktion på de nationale katastrofer, 

man netop havde gennemgået. Landet var reduceret 

til en småstat med tabet af Norge, København var 

blevet bombarderet, flåden var mistet til Stor-

britannien, og staten gik bankerot i 1813. Hvad udad 

tabes, skal indad vindes,  lød mottoet nu. Den danske 

historie, natur og kultur blev idealiseret og hyldet, og 

man ledte efter stærke nationale symboler. Et af de 

symboler, der blev genopdaget, var Hammershus. 

Den monumentale ruin var som skabt til den natio-

nalromantiske bevægelse, fordi den mindede om 

fortidens stormagtsdage, og i løbet af 1800-tallet blev 

ruinen foreviget af flere forskellige malere i typisk 

nationalromantisk stil. På grund af ruinens nye 

betydning som et nationalt mindesmærke måtte ned-

brydningen af Hammershus også stoppe. I 1814 var 

det slut med tilladelserne til at fjerne sten fra 

ruinen, og i 1822 blev Hammershus fredet ved 

kongelig forordning. Men store dele af borgens sten 

var væk, og de resterende mure var svært medtagne 

Romantiske malerier
På Bornholms Kunst-
museum kan man se 
flere forskellige malerier 
fra 1800-tallet, som viser 
Hammershus – ofte i et 
nationalromantisk skær. 
Her er det et udsnit af 
Anton Edvard Kieldrups 
maleri Hammershus fra 
1849.

Fra hadet til elsket: 
Fredning og restaurering
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af tidens tand. I løbet af det næste halve århundrede 

blev ruinens tilstand endnu værre på grund af vejr og 

vind. 

 

Borgen genrejses

Den borgruin vi ser i dag er ikke den, som blev fredet 

i 1822. Fra 1885 til 1940’erne blev der gennemført 

en omfattende restaurering af ruinen, hvor dele af 

murene blev genopført. Det var Peter Hauberg og fra 

1929 hans søn Niels Hauberg som stod for arbejdet. 

Peter Hauberg var uddannet landskabsmaler og ansat 

af Nationalmuseet. Han og hans folk ryddede op i alle 

de sten, som flød omkring ruinen og byggede dele af 

murene op igen. Heldigvis havde han et godt øje for, 

hvordan borgen oprindelig havde set ud, så der er 

tale om en ret vellykket restaurering. De arkæologiske 

udgravninger i forbindelse med restaureringen var til 

gengæld mindre heldige, blandt andet fordi, det ikke 

blev registreret tilstrækkelig præcist, hvor de for-

skellige fund blev gjort. Hammershus var i kraft af sin 

nye status som nationalt mindesmærke begyndt at 

tiltrække mange turister, og driftige folk stod klar til at 

servicere dem. Derfor blev der i løbet af 1800-tallet 

bygget mange turismebygninger i landskabet foran 

Hammershus. En af bygningerne var Hotel Hammers-

hus, som lå på bakkedraget lige foran Slotsbroen. 

Udsigten fra hotellet må have været fantastisk, men 

den tre etager høje bygning blokerede helt udsigt-

en til borgen. På Bornholm rejste der sig en folkelig 

bevægelse mod de mange nye bygninger ved 

Hammershus, især fordi en del af dem ejedes af 

tyskere, som ikke var populære efter 2. slesvigske 

krig få årtier tidligere. Så i 1906 dannedes Foreningen 

Bornholm i protest. Foreningen samlede penge ind til 

at støtte Staten i et opkøb af en stor del af landskabet 

foran Hammershus, og ved en servitut blev det sikret, 

at der ikke kunne opføres nye bygninger. Hotellet 

lykkedes det dog ikke at slippe af med, før Staten 

opkøbte bygningerne i 1967 og rev dem ned året 

Genopbygning
Det er Peter Hauberg og 
hans folk, man kan takke 
for, at det i dag er muligt 
at gå over Slotsbroen, 
når man skal besøge 
Hammershus. Som man 
kan se på fotoet her, var 
broen styrtet sammen, 
da restaureringsarbejdet 
startede. Men hvælvin-
gerne blev omhyggeligt 
bygget op igen.

efter. Nu var man 

nærmere målet om at 

fritlægge landskabet 

foran ruinen, men der 

var stadig behov for 

faciliteter til de mange 

turister, så en gård, som 

kaldtes Slotsgården, blev 

stående til det formål. I 

mellemtiden bad man 

den verdenskendte 

arkitekt Jørn Utzon om at 

komme med et bud på, 

hvordan man kunne 

placere turisme-

faciliteterne sådan, at de 

ikke skæmmede landskabet eller fjernede fokus fra 

borgruinen. I 1971 afleverede han en række skitser, 

som viste et besøgscenter beliggende på en skrænt 

ved Mølledalen overfor ruinen. Der blev aldrig råd til 

at føre Utzons vision ud i livet, men idéen var plantet. 

Ved Haubergs restaurering blev der brugt moderne 

mørtel. Det begyndte efterhånden at give problemer, 

fordi mørtel nemt frostsprænges om vinteren. Efter 

årtusindeskiftet begyndte ruinens tilstand derfor at 

være kritisk. Heldigvis donerede A. P. Møller Fonden i 

alt 111 millioner til restaurering af ruinen og til op-

førelsen af et nyt besøgscenter på det sted, som 

Utzon i sin tid udpegede. Da det nye besøgscenter 

stod færdigt i 2018 blev det også muligt at nedrive 

Slotsgården, så der i dag ikke er større bygninger 

foran borgen, som tager fokus fra ruinen og land-

skabet. Ved restaureringen udskiftedes mørtelen 

mellem borgens sten med en kalkmørtel efter middel-

alderopskrift. Den har ikke samme problem med 

frostsprængninger, og kan derfor holde længere. Men 

med to kilometer mure vil ruinen altid kræve ved-

ligeholdelse for at blive stående, så arbejdet stopper 

aldrig.
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Del 2: Guide til borgruinen
Denne del af hæftet kan du benytte som guide til en gåtur i ruinerne af Hammershus. Turen starter i land-

skabet omkring borgruinen og fortsætter ad Slotsbroen gennem den ydre ringmur og forborgene til Slots-

gården bag den indre ringmur og slutter i centralborgen Mantelgården. Undervejs kan du læse om de 

væsentligste bygninger og steder, du passerer.
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Som forsvarsværk var Hammershus særdeles godt 

placeret i det nordbornholmske landskab. Borgen 

blev anlagt på den stejle Hammershusklippe, som 

knejser 74 meter over Østersøens overflade. Mod vest 

udgør havet og de stejle kystklipper et naturligt værn 

mod angreb, mod øst er klipperne nærmest lodrette. 

Og i Mølledalen sydøst for borgen blev vandløbet 

opdæmmet, så mølledammene udgjorde endnu en 

forhindring for fjendtlige styrker. Havet, landskabet og 

naturen omkring Hammershus fungerede altså som 

borgens første forsvarslinje, og selv uden murværk 

ville klippeknolden være et svært sted at indtage. 

Med opførelsen af et system af forborge, en indre 

ringmur, tårne og en centralborg blev der tale om 

et - efter datidens standarder - særdeles effektivt for-

svarsværk. Den største begrænsning lå sandsynligvis 

i, at det krævede mange soldater at forsvare de i alt 2 

kilo-meter mure effektivt. Placeringen ud til Østersøen 

sikrede, at handelsfartøjer og flåder som passerede 

Bornholm ikke kunne undgå at se den magt-

demonstration, som Hammershus også var. Samtidig 

lå borgen tæt på Skåne og ærkebispesædet i Lund, 

som byggede borgen.

Hammershus’ placering er langt fra tilfældig. På den stejle klippeknold 
ved Østersøen var borgen svær at indtage, og kunne tydeligt ses af 
forbisejlende.

Landskabet: 
Naturen som forsvarsværk

Svær at indtage
De stejle klippesider må 
have udgjort et mareridt 
for en angribende fjende. 
Beliggenheden gjorde 
også borgen meget 
synlig fra søsiden.
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I middelalderen 
kaldtes Bornholm for 
Burghændholm og 
Borringholm. Det betyder borgehol-
men eller borgenes ø. Og det er nok 
ikke tilfældigt, for på Bornholm findes 
der særligt mange borge sammenlig-
net med resten af Danmark. Det 
skyldes nok den store sandsynlighed 
for fjendtlige angreb. Bornholms 
centrale placering i Østersøen var en 
gave, fordi den gav gode muligheder 
for handel, men samtidig var 
placeringen også farlig: Forbi-

passerende 
sørøvere og hære 
har plyndret øen helt 
tilbage i forhistorisk tid, og derfor 
har der været behov for tilflugts-
borge. Storeborg ved Spellinge Mose, 
Ringborgen ved Rispebjerg, Borgen i 
Rø Plantage og Gamleborg i Paradis-
bakkerne er tilflugtsborge, hvor 

bønderne kunne 
samle deres 

familier, husdyr 
og rigdomme, 
når fjender an-

greb. Hammershus 
og kongens borge 

Lilleborg og Gamle-
borg i Almindingen har 

derimod fungeret som magtcentre, 
hvorfra Bornholm kunne beherskes 
og kontrolleres. I nyere tid er kysten 
blevet forsvaret ved hjælp af skanser 
bemandet af den bornholmske milits.

Borgenes ø
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For at erobre Hammershus skulle en angribende hær først forcere det 
ufremkommelige landskab. Derefter mødte de borgens første konstruerede 
forsvarsværk - de ydre ringmure, som omkransede forborgene.

Slotsbroen. Den primære adgangsvej til Ham-

mershus fra landsiden var Slotsbroen, og det 

er også den vej, langt de fleste besøgende benytter 

i dag. Når du går på broen, kan du se, at den har et 

knæk og drejer til venstre. Det er for at gøre det svært 

at bruge en rambuk mod porten. For enden af broen 

ligger resterne af brotårnet, som beskyttede porten. 

Tårnet havde et vagtrum ud mod broen og et mindre 

rum med et ildsted. Måske blev det udover hver-

dagsbrug også anvendt til at varme vand og andet 

ubehageligt, der kunne hældes på angribere.

Forborgene. Vejen fra Slotsbroen er en ujævn 

vej belagt med sten, som er slebet glatte af 

århundreders trafik. Vejen er en af de bedst bevarede 

middelalderveje i Danmark og er anlagt, så den slår 

flere sving mellem to sæt mure. Undervejs er der 

spor af yderligere to porte, inden man når ind i den 

nordre forborg. Forborgene afgrænses udadtil af de 

ydre ringmure, som er placeret foran markante fald 

i terrænet. Det gav et godt overblik, og gjorde dem 

nemmere at forsvare. Resterne af de ydre ringmure 

er ret beskedne, så det kan være svært at forestille 

Vindebro
Slotsbroens inderste 
brofag var oprindelig en 
vindebro, som kunne 
hejses op, så den dæk-
kede porten og efterlod 
et hul i broen. I 1400-tal-
let blev brofaget i stedet 
bygget op i sten men 
med en fladere hvælv-
ing end de to øvrige. 
Det er et af de mange 
eksempler på forskellige 
byggeperioder, man kan 
se rundt omkring på 
Hammershus. Til højre 
for Slotsbroen ses to 
rækker af de ydre ring-
mure, som skulle kanal-
isere angribere gennem 
et dødeligt spidsrodsløb 
mod de næste porte.

Forborgene: 
Det ydre forsvarsværk

1 2
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sig, at murene har været mange meter høje og var 

udstyret med et takket brystværn med skydeskår. 

I den østlige forborg kan man stadig se resterne af 

Tinghuset og i den nordlige forborg findes en lille 

dam, Hundepiverdammen, der fungerede som vand-

forsyning. Forborgene blev opgivet sidst i 1500-tallet, 

hvor de ydre ringmure blev delvist sløjfet og stenene 

blev brugt til at reparere den indre ringmur.

Krenelering
Øverst på de ydre og 
indre ringmure har der 
været såkaldt krenelering. 
Det var en takket mur-
krone med skydeskår, 
som gjorde det muligt 
for forsvarerne at skjule 
det meste af kroppen, 
når de skulle skyde mod 
angribere. Bag skyde-
skårene var en beskyttet 
gang, som soldaterne 
kunne færdes på. Fotoet 
her viser krenelering på 
en portugisisk borg.

Den vestlige ringmur
Mod vest findes der 
ingen synlige rester af 
en ydre ringmur, men 
til gengæld spor af 
en jordvold. Så måske 
har der ikke været en 
egentlig ydre mur her. 
Den indre ringmur som 
kaldes Fæstningsmuren 
har stadig en 
imponerende højde 
og kan bedst ses ved 
at gå ad trappen ned 
mod kysten. Muren er 
forstærket med en række 
stræbepiller.
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Tinghuset

På din vej fra Slotsbroen gennem den øst-

lige forborg møder du resterne af en rektangulær 

bygning på din venstre hånd. Bygningen må være 

fra borgens tidligste år, for der er fundet en mønt fra 

kong Erik Menveds tid (1259-86) i murværket. Det for-

modes, at bygningen blev brugt som tinghus, det vil 

sige domstol, for retskredsen Hammershus Birk. Rets-

kredsen omfattede den nordligste del af Bornholm 

inklusive byerne Allinge og Sandvig. Retshandlingerne 

foregik ved, at retskredsen samledes til det såkaldte 

Hammershus Broting, hvor tvister og anklager blev 

udredt, og birkedommeren dømte i sagerne. Første 

gang brotinget nævnes i skriftlige kilder er i 1545, men 

det kan sagtens have været ældre. 

3 Resterne af Tinghuset 
findes langs med middel-
aldervejen op gennem 
den østlige forborg.

Galgebakke
Dammen Paddesænke 
til højre i billedet er skabt 
ved opdæmning og 
fungerede som en slags 
voldgrav. På klippen 
nedenfor stod den ene af 
borgens to galger, hvor 
dødsstraffe afsagt på 
borgen blev eksekveret. 
Stednavnene Tyverende 
og Galgerende vidner 
stadig  om den dystre 
funktion. Den anden 
galge lå på et bakkedrag 
nordøst for Hammershus.
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Bag forborgene og den indre ringmur ligger borggården, som kaldes 
Slotsgården. Her ligger mange af borgens funktionsbygninger, tårne og 
kanonbatterier.

Slotsporten

Når du kommer fra Slotsbroen og den nordlige 

forborg, fører middelaldervejen gennem Slotsporten 

og den indre ringmur som kaldes for Fæstnings-

muren. Foran porten er resterne af en jordskanse, 

som blev opført foran porten i forbindelse med sven-

skekrigene i 1600-tallet. Mod vest kan du se en tilsva-

rende jordskanse, som beskytter den lille udfaldsport 

Svenskehullet, som kaldes sådan, fordi de svenske 

tropper efter sigende kom ind gennem denne port, 

da de indtog Hammershus i 1645. 

Slotsgården
Den store åbne plads 
Slotsgården set fra 
kanonbatteriet Katten, 
som ligger oven på Den 
Gamle Smørkælder. I 
midten ses centralborgen 
domineret af det høje 
Manteltårn. I forgrunden 
til venstre er det 
magasinbygningens 
murværk.

Slotsgården: 
Bag den indre ringmur

4 Porten 
Slotsporten 
set inde fra 
Slotsgården. I 
baggrunden 
Smørkælderen.
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Slotsgården

Borggården – det areal, som omkranses af den 

indre ringmur – kaldes for Slotsgården. Det er et stort 

åbent område med varierende klippefyldt terræn. I 

midten ligger centralborgen med det høje Manteltårn 

og langs ringmuren findes mange af borgens funk-

tionsbygninger: Smørkælderen, magasin-bygningen, 

staldene, bryggerset og bagerset. Den indre ringmur 

har varierende tykkelse. Mod vest ud mod havet og 

de stejle klipper er den 80 cm tyk, mens den østlige 

mur er over en meter tyk, fordi der her var større 

sansynlighed for angreb.

Smørkælderen

Bygningen ligger umiddelbart til venstre, når 

man kommer ind gennem Slotsporten. Døråbningen 

er lukket med en gitterdør, og derfor antager mange, 

at der må være tale om et fængsel, men faktisk var 

det noget så fredeligt som et magasin til opbevaring 

af de tønder med smør, som blev inddrevet som en 

del af skatterne på Bornholm. I lensmandstiden blev 

smørkælderen delvis brudt ned, og et kanonbatteri 

kaldet Katten blev anlagt oven på bygningen. En bred 

stentrappe fører stadig op til batteriet. Før Katten 

blev anlagt, førte stentrappen inde fra bygningen op 

til taget og den beskyttede gang langs ringmurens 

murkrone. Smørkælderen kaldes også Den Gamle 

Smørkælder, for lige på den anden side af ringmuren 

ligger en nyere bygning, som overtog dens funktion. 

Fra batteriet Katten kan man se ned i Den Nye Smør-

kælder, som den kaldes.

Magasinbygningen

Den store bygning ved siden af Smørkælderen 

er magasinbygningen, som blev brugt til at opbevare 

de mange naturalier, der blev opkrævet som skat-

ter og afgifter. Oprindelig var bygningen en mindre 

bygning i to etager. Senere blev den forhøjet til fem 

etager og forlænget mod syd. Den udbyggede maga-

5

6

7

Solur
I klippen foran Mantel-
tårnet er der indhugget 
et solur, som kaldes 
Soldateruret.

Magasinbygningen set fra den 
østlige forborg. På toppen af 
muren til højre for bygningen
 ligger kanonbatteriet Katten.
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sinbygnings murværk blev sikret med to store 

stræbepiller op ad murene mod øst og vest. I den 

østlige pille var der indbygget et lokum og et rum, 

hvorfra man kunne overvåge ringmuren. Ved den 

vestlige stræbepille blev der opført en vagtstue i 

slutningen af 1600-tallet. Vagtstuens gulv af stenfliser 

er stadig bevaret. Magasinbygningens østmur var en 

del af den indre ringmur, og derfor var den bygget 

ekstra solid.

Blommetårnet

Tårnet ligger på det østlige hjørne af ring-

muren og er med sine høje, takkede gavle den bedst 

bevarede bygning på Hammershus, selv om taget 

har manglet gennem århundreder. Tårnet ligger i 

krydsfeltet mellem den indre ringmur og den østlige 

og sydlige forborg og havde derfor en nøglerolle i 

forsvaret af borgen. Borgens våbenmester havde sit 

eget opvarmede rum i tårnet. En lille sti har ført fra 

Blommetårnet ned til Mølledalen, og det var 

an-giveligt den vej, Leonora Christina og Corfitz 

Ulfeldt flygtede i 1661.

Staldene

Langs den sydlige ringmur kan man stadig se 

murværket fra tre lange rum. Det har sandsynligvis 

været her køreladen og staldene, som rummede 

kvæg og arbejdsheste, var placeret. Rideheste og 

køreheste stod i staldbygninger på den modsatte side 

af gården ved siden af Slotsporten.

Rævetårnet

Det halvrunde tårn ligger tæt på den indre ring-

murs sydvestlige hjørne. Den type tårne blev tilføjet 

da kanoner blev almindelige, og var bedre egnede til 

skydevåben. Tæt op ad tårnet lå et kanonbatteri, som 

i dag byder på en smuk udsigt over kysten. Batteriet 

blev anlagt ovenpå en sløjfet udfaldsport, Havporten, 

som blev muret til og blokeret med opfyld.

Bryggers og bagers

Sydvest for centralborgen lå borgens hus-

holdningsbygninger, blandt andet bryggers, bagers 

(bageri), slagtehus, røgeri og bødkerværksted. I dag 

står kun den aflange bygning, som husede bryggers 

og bagers, tilbage. Man ved at bryggeriet havde fem 

bryggekar – det største kunne brygge 30 tønder øl 

ad gangen. Og det var nødvendigt, for øl var den 

primære drikkevare i middelalderen, fordi brygge-

processen pasteuriserede vandet, så man undgik de 

vandbårne sygdomme, som kunne være dødelige 

uden moderne medicinsk behandling.

Spraglet tårn
Blommetårnet 
betyder det brogede eller 
blomstrede tårn og har 
fået sit navn på grund af 
murværkets spraglede 
udseende. Lige op til 
tårnet er en lille del af 
ringmuren stadig bevaret 
i sin oprindelige højde.

8
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Rævetårnet og havporten i den indre ringmurs 
sydvestlige hjørne. Porten blev muret til og 
blokeret med opfyld i 1642, da man anlagde et 
kanonbatteri over den.

Hundetårnet

Tårnet, som ligger i den indre ringmurs nord-

vestlige hjørne, har både været fangetårn og forsvars-

værk. Her kunne de dødsdømte fanger tilbringe deres 

sidste tid med udsigt til galgen på klippen nedenfor. 

Tårnet lå inden for ringmuren, og derfor har det ikke 

været velegnet til at beskytte murens yderside.

Bryggers og bagers.

Det øverste af Hundetårnet blev revet ned, og resten 
fyldt op så der kunne anlægges et kanonbatteri på 
det. Derfor syner tårnet ikke af meget i dag.

12
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Fæstningens centralborg kaldes Mantelgården. Den var det sidste 
forsvarsværk, der skulle erobres, hvis både forborge og indre ringmure 
faldt. Det var også her herskabet boede, og her borgens kirke lå.

Manteltårnet

Det store tårn, som dominerer centralborgen, 

kaldes Manteltårnet og i borgens første århundreder 

var porten gennem tårnet den eneste indgang til 

central-borgen. Man kan stadig se en åbning i toppen 

af porten og slidser langs siderne, hvor et faldgitter 

har udgjort den yderste beskyttelse af portåbningen. 

Selve porten var en massiv dør, som kunne sikres 

med en bom. Loftet i portrummet har først været i 

træ, og spor efter brand i det nordøstlige hjørne

 kunne tyde på, at en angribende fjende på et tids-

Mantelgården: 
Det sidste tilflugtssted

1 punkt har sat ild i loftet for at ryge forsvarerne ud af 

tårnet. Senere blev træloftet erstattet med hvælvet 

murværk, formentlig for at undgå en gentagelse af 

den situation. Manteltårnets indre er i dag helt åbent, 

men engang har der været etager med forskellige 

funktioner. På 2. etage lå skriverstuen, hvor øens 

administration holdt til, og over den lå en sal og 

beboelsesrum. På næstøverste etage lå rustkam-

meret, hvor våben blev opbevaret. Det blev senere 

brugt som fængsel, og det var her, Corfitz Ulfeldt og 

Leonora Christina sad fængslet. På øverste etage var 

Fæstning og fængsel 
Centralborgen Mantel-
gården set fra øst. Her 
dominerer det høje 
Manteltårn, som både 
har været anvendt som 
forsvarsværk og senere 
i borgens historie som 
fængsel.
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En borg i borgen
Centralborgen Mantelgården var 
som en selvstændig borg midt i 
borgen. Murene var tre etager høje, 
og på østsiden, hvor risikoen for 
angreb var størst, var de knap to 
meter tykke. Over det hele tronede 
det høje Manteltårn, som  i forsvars-
sammenhæng var centralborgens 
sidste tilflugtssted. I Mantelgårdens 
bygninger boede borgherren og 
hans husholdning på de øvre eta-
ger og stueetagen var der forskel-
lige praktiske funktioner. I Lübeck-
ertiden blev der tilføjet halvrunde 
tårne i det nordøstlige, sydøstlige 
og sydlige hjørne, og Manteltårnet 
blev forhøjet med en 6. etage. 
Derfor kan man stadig ane den 
takkede murkrone i murværket ved 
tårnets øverste etage. I 1600-tallet 
blev muren ud til de to sydligste 
tårne gennembrudt, og der blev 
indrettet beboelseslokaler i tårnene.

Mantel-
tårnet

Kapel

Borge-
stuen

Store 
køkken

Vand-
porten Sydfløjen

et magasinrum som kaldtes for Vragkammeret. Ved 

Manteltårnets nordlige mur kan du på ydersiden se 

resterne af en trappe, som i 1600-tallet gav direkte 

adgang til skriverstuen.

Kapellet og Kirkefløjen

Langs centralborgens nordvestlige mur ligger 

Kirkefløjen, som kaldes sådan, fordi der på nederste 

etage lå et kapel. Indgangen til kapellet ligger i et lille 

forrum. I forrummets hjørne ses resterne af en såkaldt  

hypocaust, som var en ovn, der ledte varm luft gen-

nem kanaler til de rum, som skulle opvarmes. Det 

2

3

var nemlig på etagen over kapellet, borgens fornem-

meste rum lå: Kongens Gemak og Kongesalen, som 

kunne benyttes af kongen, når han besøgte borgen. 

Man ved, at Christian 4. har boet i rummene to gange. 

Fløjen havde et kirketårn, som stod ved Manteltårnets 

nordvestlige hjørne.

Borgestuen

Dette rum ligger i centralborgens vestfløj. Her 

holdt borgens mandskab til. Rundbuer på muren i 

jordhøjde viser, at der har været en kælder under 

lokalet.
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Hvælvinger i tegl
I Kapellet kan man 
tydeligt se starten på 
de hvælvinger, som bar 
loftet. Hvælvingerne 
blev tilføjet af lübeck-
erne i 1500-tallet. I den 
fjerneste ende stod alter 
og prædikestol, og langs 
siderne har der været 
lave, murede bænke.

Inde i Manteltårnet viser 
de firkantede huller fra 
gulvenes bjælker tydeligt, 
hvor etagerne har været 
adskilt. Den lange rende 
til højre i billedet har 
været en skorsten.
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Det store køkken

Syd for Borgestuen lå det store køkken. Hele 

den ene ende af køkkenet var optaget af en kæmpe 

skorsten, hvis kappe blev båret af den firkant-ede 

pille, som stadig står tilbage. Inde i skorstenen var der 

muret et ildsted i den ene side, og i den anden side 

var der plads til at stege hele dyr. 

Vandporten

Denne port blev først tilføjet i 1600-tallet. Indtil 

da var den eneste indgang til centralborgen gennem 

porten i Manteltårnet. Vandporten førte ud til hus-

holdningsbygningerne i borgens sydvestlige hjørne.

Sydfløjen

På førstesalen i Mantelgårdens sydfløj boede 

fogederne og lensmændende, og derfor kaldes fløjen 

også Lensmandsfløjen. Formentlig boede også den 

svenske kommandant Johan Printzensköld her i 

perioden efter roskildefreden i 1658.  I underetagen, 

som er den der står tilbage i dag, var der forrådskam-

re og køkkenfunktioner. I den vestlige del af fløjen lå 

køkkenet, og her var der ovn, gruekedel og æltetrug. 

Denne del af fløjen blev bygget til senere. I de vestlig-

ste rum var der forrådskamre og en såkaldt dejestue, 

et mejeri.

4

5

6

Kig fra Vandporten ind gennem centralborgens midte til Manteltårnet. 
Til venstre ligger det store køkken, til højre sydfløjen.
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Hammershus som det formodes, at 
borgen har set ud, da den var aller-
mest udbygget sidst i 1500-tallet.



Med denne guide i hånden er du rustet til at gå 
på opdagelse i Nordeuropas største borgruin. 
Hæftets første del fortæller den dramatiske 
historie om Hammershus fra borgen blev anlagt i 
højmiddelalderen til nutidens restaureringer. En 
historie om magtkampe mellem kirke og krone, 
tyske og svenske erobreres belejringer og nerve-
pirrende flugtforsøg. Anden del er en guide, der 
tager dig med på en vandring gennem forborge-
ne og de indre ringmure til centralborgen. Under-
vejs bliver du klogere på tårne, kanonbatterier, 
lagerbygninger, stalde, kapeller og bryggerier.

God tur på Hammershus!

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen

Førstballevej 2 

7183 Randbøl


