Aalborghus Slot
- atter nyt fra vestvolden
Af Bente Springborg
Slots- og Ejendomsstyrelsen bekostede i forsommeren 2008 en fugtsikring af murværket i den vestlige vold på Aalborghus Slot. Som
optakt til dette arbejde foretog Aalborg Historiske Museum en arkæologisk forundersøgelse af volden i sommeren 2007 og en arkæologisk overvågning af det efterfølgende jordarbejde i forbindelse med
fugtsikringen i 2008. Ved disse arkæologiske undersøgelser dukkede
interessante oplysninger op om bygværker, der indgik som en del af
den vestlige vold. Herom kan læses i museets årsberetning fra 2008.
I sommeren 2009 foretoges den afsluttende del af renoveringen,
der omfattede reparation af det indre murværk i løbegangene, det underjordiske rum nordligt i volden og kælderen fra vestfløjen samt afgravning af gulvfladen i løbegangene for at øge loftshøjden. Aalborg
Historiske Museum fulgte renoveringsarbejdet og foretog samtidig

Udsnit af grundplan af
Aalborghus Slot fra 1832.
Den vestlige vold med
indtegning af underjordiske rum og løbegange samt
bygningsfragmenter fundet
i 2007/2008.
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Den øst-vest orienterede løbegang. Set fra vest
mod gården. Foto: Bente
Springborg, 2009.

Navnetræk på den vestlige
mur i den øst-vest orienterede løbegang. Foto: Bente
Springborg, 2009.

Den nord-syd orienterede løbegang. Foto: Bente
Springborg, 2009.
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med dette en bygningsarkæologisk gennemgang
af rummene. Begge disse
arbejder resulterede i, at
der blev indhentet interessante oplysninger om
bygningsmæssige detaljer, som vil blive omtalt i
denne artikel.
Løbegangene
Løbegangene fungerede
som hurtige adgangsveje
fra slotsgården til befæstningens udvendige forsvarsværker for slottets
militære stab i tilfælde
af angreb eller belejring.
Den øst-vest orienterede
løbegang menes at have
ført til en udfaldspost på
voldens vestlige side, mens den nord-syd orienterede løbegang har
ført til en kraftig runddel, der afsluttede den vestlige vold mod nord.
I den øst-vest orienterede løbegang afgravedes en del af gulvfladen. Efter fjernelse af de øverste ca. 25 cm fremkom et kridt- og
mørtellag, som sandsynligvis er et byggelag fra opførelsen af løbegangens oprindelige murværk. De overliggende lag indeholdt genstande, hvis datering ligger i 1800-tallet. Der viste sig ikke spor efter en gulvbelægning af munkesten eller brosten, hvorfor kridt- og
mørtellaget formentlig har fungeret som den første gulvflade. Ved
afgravning langs løbegangens mure fremkom bag skalmuringen fra

nyere tid det oprindelige murværk, der er opført af munkesten på et
kvaderstensfundament.
Afgravningsarbejdet stoppede mod vest ved den nyere mur, som
nu afslutter løbegangen. Flere steder på dette murværk har håndværkere i forbindelse med foretagne reparationer skrevet navn og årstal:
1934, 1938, 1945 og 1948.
En oprindelig portåbning med tilhørende portnicher, rester af et
par dørstabler og et par bomhuller til en spærrebom for porten ses
stadig i løbegangens vestligste del, hvilket fremgår af oversigtsplanen
s. 123.
En undersøgelse af de indvendige dørvanger i portåbningen fra
gården til løbegangen viste, at de er sekundært opbyggede af en blanding af Flensborgsten og genbrugte munkesten.
I den nord-syd orienterede løbegang, der har ført til den nordvestlige runddel, bestod gulvfladen ligeledes af vekslende lag over et
mørtellag, som her har en tykkelse på 20-25 cm. Under mørtellaget ligger den oprindelige, fugtige strandeng. Det tykke mørtellag er
sandsynligvis udlagt i forbindelse med bygningen af løbegangen for
at hæve gangarealet op over den fugtige undergrund. Derefter er udlagt et lerlag som oprindelig gulvflade – de øvrige lag er kommet til
senere. Løbegangens murværk står for hovedpartens vedkommende
i det originale munkestensmurværk, dog ses der enkelte reparationer
med nyere mursten. Den nederste del af murenes sider er opbygget
af granitkvadre. Mod nord afsluttes løbegangens gangareal ud mod
den forsvundne runddel af en nyere murstensvæg. Foran muren er
bevaret en hvælvet portåbning, hvilket også er tilfældet mod syd kort
før åbningen mellem de to løbegange.
På murene ved siden af hver portåbning ses portnicher til de to
portfløje, som slottets mandskab har kunnet bruge til at aflukke løbegangen mod runddelen i tilfælde af, at en fjende skulle få held til at
erobre denne. I den vestlige mur længst mod syd ses en bred, lav og
ikke særlig dyb, hvælvet niche, hvis funktion ikke umiddelbart lader
sig bestemme. Indgangen fra den øst-vest orienterede løbegang til
den nord-syd orienterede løbegang har i nyere tid fået en smallere og
mere retvinklet udformning end oprindelig, hvilket antagelig er sket i
forbindelse med skalmuringen af den øst-vest orienterede løbegang.
Det nordlige rum
I voldens nordøstligste del ligger det aflange, tøndehvælvede nordlige
rum med indgang fra slotsgården gennem voldmuren. Rummet har
antagelig været brugt til opbevaring af ammunition, og det har muligvis også været tænkt som en angrebs-/forsvarspost, idet den østlige mur er forsynet med tre nu tilmurede, hvælvede og kileformede
nicher, der oprindelig kan have været vinduesåbninger - benævnt
”åbning mod gård” på kort 123. Udformningen frister til den tanke,
at nicherne også kan have fungeret som skydeskår, hvorfra slottets
forsvarere kunne bestryge indersiden af spærremuren og porten i tilfælde af, at det var lykkedes en fjende at trænge ind i slotsgården.

Den nordligste del af den
nord-syd orienterede løbegang med den nyere mur.
Til venstre i billedet ses
portåbningen og portnichen. Foto: Bente Springborg, 2009.

Den sydlige del af det
nordlige rum. Foto: Otto
Norn, 1946.
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Oprindelig døråbning
med portniche. Foto: Bente
Springborg, 2010.

Den nordlige niches åbning mod rummet måler 1,40 m i bredden, mod gården 0,90 m; åbningens nuværende højde er 1,50 m, men
den må oprindelige have været lavere, idet nichens sider viser spor
efter en højere liggende bund, der nu er borthugget. Rummets nuværende indgang i den sydlige halvdel af dette har temmelig forhuggede indersider, men der ses dog så meget oprindeligt murværk, at der
kan måles en bredde på 1,25 m mod rummet og en bredde på 1,15
m omtrent 10 cm fra murens yderside. Nichens nuværende højde er
1,84 m, men dens oprindelige højde har antagelig været mindre.
Den sydligste niche har en bredde ind mod rummet på 1,35 m og
ud mod gården på 0,95 m. Nichens oprindelige bund er borthugget,
men spor efter denne viser, at nichen har været 1,15 m høj.
I rummets nordlige mur er indbygget tre små, lavtsiddende nicher, i den nordlige del af den østlige mur tre tilsvarende nicher og i
den sydligste del en niche. Deres funktion er uvis, men de kan eventuelt have fungeret som hylder.
Mellem den nordlige niche og den nuværende døråbning i rummets østlige mur findes en hvælvet åbning med en gennemgående
bredde på 1,45 m og en højde på 1,80 m. På overgangen mellem
vægge og hvælv løber en skråkantfrise og midt i åbningens buestik,
på indersiden mod rummet, har siddet en slutsten. Udformningen
af denne åbning kunne tyde på, at der er tale om den oprindelige
døråbning - benævnt ”oprindelig dør” på kort side 123.
Umiddelbart syd for denne åbning ses et bredt, ca. én sten dybt
bueslag, der tolkes som en portniche, der er sammenhørende med
døråbningen.
Rummets vestlige og sydlige mur er for størstedelens vedkommende opbygget af natursten, mens den nordlige mur og østlige mur
samt hvælvet er opbygget af munkesten i munkeskifte. I det nordøstlige hjørne, i flugt med murværket, fremgravedes i gulvniveau et
tragtformet anlæg, der er opbygget af kantstillede kvadersten på to
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Afløbsrende i det nordlige
rums nordøstlige hjørne.
Foto: Bente Springborg,
2009.

sider og med ”muret” bund. Anlægget fortsætter ind under muren,
hvor det bliver smallere.
Anlægget er uden tvivl identisk med en afløbsrende, som fandtes
ved en bygningsarkæologisk undersøgelse i 1946. Ved en kameraundersøgelse foretaget i 2009 kunne det konstateres, at renden har et ca.
4 m langt forløb mod nordøst, herefter drejer den ca. 45° mod øst og
fortsætter yderligere ca. 4 m, hvorefter den ikke kunne følges længere
på grund af jordopfyldning. Renden, der fortrinsvis er opbygget af
granitkvadre, løber ind under fangehullets gulv på sin vej mod den
tidligere voldgrav uden for nordfløjen.
For at få et bedre indtryk af afløbsrendens udformning ind mod
rummet blev det sandlag, som dækker rummets nordligste del fjernet. Under sandlaget fremkom omkring afløbsrenden et mørtellag;
derunder og på resten af fladen ligger et ca. 5 cm tykt trækuls- og
askelag fyldt med glasskår fra flasker – bl.a. skår fra en stor opbevaringsflaske, der har været beregnet til at ligge ned, fandtes sam-

Store opbevaringsflasker
fra 1700-tallet. Fundet
i brønd i Bispensgade 7.
Carls Jul er med som målestok. Foto: Bente Springborg.
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Den nordlige endemur
med nicher og konsolsten
i vestfløjens kælder. Foto:
Bente Springborg, 2009.

Den buede, sydlige endemur i vestfløjens kælder.
Foto: Bente Springborg,
2009.

Vestfløjens kælder med den
nuværende døråbning.
Foto: Bente Springborg,
2009.
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men med drikkeglas, keramik og andre genstande i en brønd ved en
arkæologisk udgravning på Bispensgade 7 i Aalborg. Flaskerne er
produceret i 1700-tallet – antagelig i Tyskland.
Det kompakte trækuls- og askelag indeholdt desuden rester af
”brædder”, hvilket kunne tale for, at laget stammer fra en nedbrændt
reol til opbevaring af slottets drikkevarebeholdning. Der sås dog ikke
umiddelbart spor efter en brand på rummets murværk – ud over at
afløbsrenden virkede lidt sodsværtet.
Under trækuls- og askelaget fremgravedes i rummets vestlige
side en brostensbelægning, der antagelig er rummets oprindelige
gulvflade.
Kælder fra den nedrevne vestfløj
Den nedrevne vestfløj tjente oprindelig som arbejdsplads og bolig
for slotsskriveren, der førte det store lens omfattende regnskaber over
udgifter og indtægter, hvoraf hovedparten bestod af naturalier, som
opbevaredes i magasiner og forrådskældre. I voldens sydlige del er
bevaret en sådan forrådskælder fra vestfløjens nord-syd orienterede
bygning.
Kælderrummets tøndehvælv samt det vestlige, nordlige og østlige
murværk er opbygget af munkesten i munkeskifte. Den sydlige, let
buede mur er opført af munkesten i krydsskifte.
I den nordlige endemur ses to små, hvælvede nicher, hvis bund
ligger omtrent 40 cm under det nuværende, hævede gulvniveau. Nicherne er identiske med dem i det nordlige rum.
I hjørnet mellem endemuren og den vestlig mur, sidder en konsolsten af granit lige under anslaget til hvælvet – en tilsvarende sten
sidder i samme højde i det østlige hjørne. Stenene har muligvis båret
en hylde. Nordligst i den østlige mur findes en lavtsiddende udluftningskanal fra nyere tid. Sydligst i muren findes rummets døråbning,
der synes at have en oprindelig bredde på 1,10 m ind mod rummet,
mens den ud mod gården er ca. 0,80 m bred. Murværket i åbningens
sider og loft er forhuggede, hvilket kunne tyde på, at åbningen er
blevet udvidet og forhøjet til anvendelse som døråbning. Åbningen
har muligvis oprindelig været en vinduesåbning som åbningerne i det
nordlige rum.
Den sydlige endemur er opbygget af munkesten i krydsskifte.
Muren buer let mod syd og er opført uden forbandt med rummets
øvrige murværk, hvilket kunne tyde på, at den er opført sekundært
– antagelig i løbet af 1600-1700-tallet jævnfør murens opbygning.
Muren kan være opført i forbindelse med afgrænsning af en eventuel
sammenstyrtet sydlig del af rummet, eller sammenstyrtning af den
mulige kældersektion under vestfløjens øst-vest orienterede bygning
(omtalt i årsberetningen fra 2008). Adgangen til vestfløjens kældersektioner kan oprindelig være foregået gennem de tilmurede portåbninger sydligt i voldmuren – benævnt ”tilmuret port” og ”port” på
kort side 117

Det nordlige rum

Opmåling af løbegange og
underjordiske rum.

Afslutning
Det store arbejde med fugtsikring og renovering af bygningsværkerne i slottets vestlige vold er nu afsluttet, men forude venter nye krævende restaureringsopgaver på Aalborghus Slot, idet den nordlige del
af slottets østfløj og den vestlige del af nordfløjen i de seneste år er
begyndt at lide under stadig alvorligere sætningsskader.
Slots- og Ejendomsstyrelsen iværksatte derfor i sommeren 2009
en række undersøgelser, der havde til formål at klarlægge skadernes omfang, årsagen til deres opståen, mulighederne for at standse
skadernes udvikling og ikke mindst, hvilken indsats der i nærmeste fremtid skal til for at stabilisere bygningerne, så Aalborghus Slot
fortsat kan fremstå som et af Aalborgs mest interessante og smukke
bygningskomplekser.
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