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Vikingeborgen Fyrkat

Besøgt af Kaare Myltoft

Vue over Fyrkat fra volden

Indledning

I forbindelse med med en lille ferietur til Jylland boede jeg hos gode venner i Vammen.

Da Vammen jo ikke ligger så langt fra Hobro, så faldt min vej forbi Fyrkat; den ene af de fire kendte
vikingeborge i Danmark - Aggersborg, Nonnebakken og Trelleborg er de tre andre.

Om selve borgen

Fyrkat ligger ca. 1½ kilometer inde i landet fra Hobro for enden af Mariager Fjord.

Borgen er opført i et vådområde og er derfor fra naturens hånd godt dækket på de fleste sider, men på to
steder, har det været nødvendigt at anlægge tørre grave som yderligere sikring.

Borgens vold er i dag genopført som en jordvold på 12 meters tykkelse med en diameter på 120 meter.



Den oprindelige volds konstruktion
Fra kilde 2

Dette er lidt af en tilsnigelse. Da borgen, blev opført ca. år 980 e.K. var volden nemlig konstrueret som en
kæmpemæssig trækasse fyldt med græstørv.

Det antages, at trævejen og -pallisaden på toppen af volden var ført over portene med træbroer

I volden er der fire portåbninger mellem hvilke der har været anlagt vej. Hele borgens geometri er således
et solhjul.

I de tre fjerdedele af borgarealet, som har været udgravet er stolpehullerne fra langhusene markeret med
sten.

Den museale side

Ved selve borgen er der ikke meget information at hente. Der er ved parkeringspladsen et lille skilt, som
giver en ganske kort information om borgen og dens opførelsesår - og det er det.

I forbindelse med køb af billeten udleveres en lille folder (een A4-side), hvor der er lidt mere information
om stedet.

Kopien af langhuset ved Fyrkat

Foran selve borgen er der i 1980'erne opført en kopi af et af langhusene. Den giver et god ide om,
hvorledes den oprindelige bebyggelse har set ud, men er desværre af fredningsmæssige hensyn altså
placeret uden for den oprindelige vold.



En lille kilometer før man når til borgen ligger et vikingecenter, hvor en kopi af en stormandsgård fra
Vorbasse fra cirka samme periode som Fyrkat er genopført.
Anlægget består af ni bygninger samt en kiosk og et informationscenter.

Der kan muligvis findes mere information om Fyrkat og dens historie der, men i modsætning til på selve
borgen, så er hunde ikke velkomne på centret, hvorfor jeg ikke kan udtale mig yderligere herom.

Konklusion

Det kræver en del for- eller efterstudie og en god portion forestillingsevne at se den oprindelige borg for
sig, men alligevel giver et besøg på¨stedet en god ide om, hvor stærkt et forsvarsværk borgen har været
med dens placering i terrænet og stedet er et besøg værd.

Borgen er jo opført i en turbulent periode i dansk historie hvor Harald Blåtand - der gjorde danerne kristne
- stredes om magten med sin søn Svend Tveskæg, der efter slaget ved Trelleborg fordrev sin far og tog
magten i Danmark og efterfølgende udvidede riget med store engelske besiddelser.

Information

Åbningstider

Vikingeborgen og vikingecentret holder åbent alle dage fra Skærtorsdag til sidste dag i uge 42 fra kl. 1000
til 1600 (i juni, juli og august dog til kl. 1700).

Billetpriser

Billetprisen er kr. 55 for voksne, kr. 20 for børn (4 - 14 år).
Herudover tilbydes "Familie" (to voksne med børn) for kr. 125 og "Voksengruppe" (min. 15. personer) for
kr. 45/person.

Billetten, der kan købes på vikingecentret og i visse perioder i en lille bod ved selve Fyrkat, gælder til
såvel borgen, som centret og vandmøllen i Fyrkat Møllegård.

Jock & Tobi ved foden af volden

Hjemmeside



Vikingecenter Fyrkat har en hjemmeside, med information om stedet og de aktiviteter, som sommeren 
igennem foregår på stedet.

På hjemmesiden findes også et godt luftfoto, som viser borgen i en vinkel, som jeg ikke havde mulighed 
for, da jeg jo besøgte stedet sammen med mine to Cairn'er ;-)

Efterskrift

Selve indgangen til Fyrkat fører igennem Fyrkat Møllegård, hvor der er indrettet en restauration. 
Her er hunde også velkomne, omend vand til hundene ikke blev tilbudt af egen drift. (Dette skyldes 
måske, at man knap havde lukket op, da jeg var der.)

Kilder

1. Historien om Fyrkat af Poul Pedersen
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Vue fra centrum af Fyrkat mod den sydlige port



Interiør fra langhuset


