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Aalborghus Slot
– nyt fra vestvolden
Af Stig Bergmann Møller og Bente Springborg 

Slots- og Ejendomsstyrelsen bekostede i forsommeren 2008 en fugt-
sikring af murværket i den vestlige vold på Aalborghus Slot. Som 
optakt til dette arbejde foretog Aalborg Historiske Museum en ar-
kæologisk forundersøgelse af volden i sommeren 2007 og en arkæo-
logisk 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 skal der berettes, men først en præsentation 
af slottets bygningshistorie, som vi kendte den indtil 2007.

Bygningshistorien
Aalborghus Slot blev efter kongelig befaling anlagt efter Grevens 
Fejde (1534-1536) som en afløser for den middelalderlige borg Aal-
borghus, der blev ødelagt i forbindelse med feltherre Johan Rantzaus 
storm på Aalborg 18. december 1534. Borgen lå i det middelalder-
lige Aalborgs sydlige udkant, i området mellem Mølleplads og Dan-
marksgade.
 Aalborghus Slot blev derimod placeret nord for byen i de lavtlig-
gende strandenge tæt på fjorden. Slottet blev anlagt som en kombi-
nation af lensmandsbolig og fæstning. Fæstningen tjente to formål: 
dels skulle den beskytte byens vigtige havn og ankerpladserne på re-
den og dels styrke kongemagtens position over for byens borgere, der 
netop havde deltaget i Grevens Fejde på Skipper Clements side mod 
kong Christian III. 

Søgegrøfter på Aalborghus 
Slots vestlige vold i 2007. 
Volden afgrænses mod øst af 
den såkaldte voldmur fra 
1890´erne. I baggrunden ses 
slottets nordfløj, og til højre 
for denne skimtes østfløjen.
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 I sine oprindelige grundtræk har Aalborghus Slot haft en del lig-
hed med det samtidige, men langt større Malmöhus, og begge de 
strengt militære anlæg er rimeligvis bygget efter udkast af kongens 
bygmester Morten Bussert. Arbejdet blev iværksat af Christian III´s 
lensmand Erik Banner, men disse første anlægsarbejder blev kasseret 
som ubrugelige af hans efterfølger på lensmandsposten, Axel Juul, 
der tiltrådte i 1536. Axel Juul begyndte således forfra på anlæggelse 
af slottet, og herefter nød arbejdet for alvor fremme. I 1539 skrev 
Axel Juul et brev til Christian III, hvori han nævner, at ”nu var ovn og 
lade opbygt, grundvold lagt under volden og nogen huse og runddel, 
og med mur noget opbygt, og var samme grundvold med alsom størst 
arbejde og langt tid saa og lagt med nogle tusinde læs bøg og store 
træ til pæle og andet tømmer”.
 Et byggeri af denne størrelsesorden krævede dels en vældig ar-
bejdsstyrke, der blev indkaldt fra det meste af Jylland, og dels enorme 
mængder af bygningsmaterialer. Alene pilotering af den bløde, fugtige 
strandeng krævede i tusindvis af nedbankede træstammer, men også 
bygningerne krævede store mængder tømmer. I starten af anlægsar-
bejdet benyttede man tømmer fra Aalborghus len, men snart blev det 
nødvendigt at indforskrive tømmer fra tre norske len. Granitkvadre 
til fundamenter hentedes fra kirker og klostre, der blev overflødige 
efter reformationen. Teglsten til bygningerne skaffedes dels fra egen 
teglovn, dels fra andre teglværker og dels fra de nedrevne kirker og 
klostre – bl.a. menes Aalborg Gråbrødrekloster at være endt i slottet. 
Kalkbrænderierne ved Mariager Fjord leverede en del af kalken.
 I sin oprindelige skikkelse var Aalborghus Slot et firfløjet an-
læg bestående af en fløj mod henholdsvis øst, syd og vest bygget af 
grundmur mod de beskyttende ydre jordvolde. Ind mod slotsgården 
var fløjene opført i bindingsværk – øst- og sydfløjen i to stokværk, 
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mens vestfløjen var i tre stokværk. Øst- og sydfløjen hævede sig ét 
stokværk over voldkronen, hvorimod hele to stokværk af vestfløjen 
kunne ses over voldens top. Slotsgården, der dannede en skæv firkant, 
var mod nord lukket af en høj og kraftig spærremur med en port-
åbning. Omkring portåbningen var der på sydsiden af spærremuren 
bygget en portbygning. På alle fire hjørner af det næsten kvadratiske 
voldsted var der placeret fremspringende runddele, hvorfra voldste-
dets ydersider lod sig bestryge. Voldstedet var omgivet af vandfyldte 
voldgrave med tilløb i sydøst fra Lilleå (Peder Barkes Å). Adgangen 
til slottet fandt som også i dag sted fra nord – ad en smal dæmning 
mellem Limfjorden og den nordlige voldgrav, der var halv så bred 
som de øvrige grave. Over voldgraven førte en vindebro til porten i 
spærremuren. Der var ingen vold til denne side, men spærremuren 
var forsynet med lavtsiddende skydeskår for kanoner.
 I 1555, da Aalborghus Slot var næsten færdigbygget, besøgte de 
to medlemmer af rigsrådet Otte Krumpen og Holger Rosenkrantz 
slottet og konstaterede, at forsyning af fersk drikkevand kun kunne 
skaffes gennem render udefra, hvilket var meget uhensigtsmæssigt 
ved en belejring. Desuden blev slottets voldgrave som nævnt forsynet 
med vand fra Lilleå, og da denne å ikke altid var særligt vandførende, 
betød dette, at slottets voldgrave til tider stod med meget lav vand-
stand. Dette forhold tillige med den manglende selvforsyning med 
ferskvand svækkede anlæggets militære værdi, og af denne grund 
nedtrappede man tilsyneladende arbejdet med at befæste voldste-
det. Slottets militære betydning var herefter knap så stor, men i en 
rigsrådsbeslutning fra 1557 blev Aalborghus Slot dog fastholdt som 
fæstning. Så sent som i 1591 udførtes reparationer på en af rund-
delene, så helt opgivet som fæstning var slottet altså ikke, og som 
lokalt administrationscentrum og bolig for lensmændene og senere 
stiftamtmændene beholdt det afgjort sin værdi. 
 Under de krige og besættelser, der rullede hen over Danmark i 
1600-tallet, og som ofte involverede Aalborg, tog slottets bygnin-
ger en del skade. Ved de efterfølgende genopførelser skete der flere 
ændringer, som bidrog til at forvanske slottets oprindelige, strenge 
fæstningskarakter. Skiftende tiders forskellige krav til slottets funkti-
oner medførte også ændringer i det originale anlæg. Det første, mere 
betydningsfulde tiltag var opførelsen i 1633 af det store kornmaga-
sin, som nu danner slotskompleksets nordfløj. Den gamle spærremur 
indgår i let ændret skikkelse som nordmur i denne bygning. Æn-
dringerne fortsatte i 17- og 1800-tallet. Runddelene forsvandt, og 
voldene beplantedes fra 1721 med træer. Gravene blev fyldt op med 
jord i 1853 og grundene solgt til private folk, hvis ejendomme hurtigt 
kom til stort set at omgive slottet. 
 Af det gamle Aalborghus Slot er i dag øst- og nordfløjen bevaret. 
Østfløjen, hvor lensmanden og senere amtmanden havde sin bolig, 
fremstår i det væsentlige i sin oprindelige skikkelse, men nedrevet 
er dog et ti fag langt hus, der var bygget til den nuværende østfløjs 
sydende. Denne bygning indeholdt forneden i 1. stokværk en he-
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stestald, mens overetagens 2. stokværk indeholdt en række kamre 
til slottets vagtmandskab og tjenestefolk. Den i dag bevarede øst-
fløj består reelt af to bygninger: et større hus på 27 fag mod syd og 
et mindre på syv fag mod nord. Fløjens gårdside er lavet af svært 
egebindingsværk, mens den grundmurede yderside hovedsageligt er 
muret af gule munkesten. Dele af muren er i nyere tid blevet omsat i 
bindingsværk.
 Den i 1633 opførte nordfløj er mod syd, på gårdsiden, af bin-
dingsværk. Mod nord består den kraftige ydermur, den oprindelige 
spærremur, af gule munkesten, der primært er lagt i munkeskifte. 
Forhøjelsen af murværket er lagt af små mursten. Muren rejser sig 
over en høj sokkel af granitkvadre. Nær den vestlige ende af nord-
muren er der over 1. stokværk indmuret fire langt fremspringende, 
svære granitbjælker, der givetvis har båret en nu fjernet karnap eller 
løbebro.
 Den originale sydfløj, der rummede stegers og bryggers, blev 
nedbrudt i nyere tid, og i 1808 opførtes en enkel magasinbygning i to 
stokværk, bygget i murværk i det nederste stokværk mod syd og ellers 
i bindingsværk. Et luftbombardement i 1940 under Anden Verdens-
krig ødelagde delvist bygningen, der siden hen blev genopbygget.
 Vestfløjen fungerede som arbejdsplads og bolig først for slots-
skriveren og efter enevældens indførelse for amtsforvalteren. I sin 
oprindelige udformning indeholdt fløjen skriverstue, brødkælder, 
svendekammer og en række kamre i de øvre stokværk. På grund af 
manglende vedligeholdelse var amtsforvalterboligen i 1840 i så mis-
trøstig en tilstand, at amtsforvalteren fraflyttede fløjen, der derefter 
forfaldt helt for at blive fjernet som ruin omkring 1890. Herefter blev 
voldmuren opført som slotsgårdens vestlige afslutning. Af vestfløjen 
er i volden bevaret et tøndehvælvet kælderrum, hvortil der var og 
stadig er adgang fra slotsgården – nu gennem en døråbning i vold-
muren.
 I den nordlige del af den vestlige vold er der bevaret et aflangt, 
overhvælvet rum, der antagelig har fungeret som mandskabsrum og 
ammunitionsdepot, og en hvælvet løbegang, der nær udspringet de-
ler sig i to grene, hvoraf den ene gren går på skrå gennem volden og 
har haft forbindelse med den nordvestlige runddels kasematter, mens 
den anden gang, der er højere og bredere, går tværs gennem volden, 
og den har rimeligvis ført til en udfaldsport.

Panoramabillede af slots-
gården med nord-, øst- og 
sydfløjen, som de tager sig 

ud i dag.
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De nye undersøgelser
Nedsivende fugt fra jordvolden gjorde i 2008 den nævnte fugtsikring 
af murværket i den vestlige vold nødvendig, da såvel voldmuren som 
de underjordiske løbegange og kælderrummet i voldens nordlige del 
var præget af omfattende fugtskader. Anlægsarbejderne til fugtsik-
ringen blev udført under overvågning af museet, der som optakt til 
projektet i sommeren 2007 havde udført den nævnte forundersø-
gelse på volden. Ved den lejlighed fremgravedes på voldens sydlige 
del længst mod vest to små kalkede murflader opført af munkesten. 
Disse to murstykker blev tolket som de vestlige afslutninger på mu-
lige, sammenstyrtede løbegange. En portåbning sydligst i voldmuren 
og lidt nord herfor en anden, tilmuret portåbning med et bueformet 
stik tolkedes som indgange fra slotsgården til disse løbegange.
 En del af anlægsarbejdet i 2008 bestod i afrømning af muld på 
voldens top og nedlægning af drænrør fra nordfløjens nordvestlige 
hjørne til voldmurens sydlige afslutning. Under dette anlægsarbejde 
observeredes i voldens nordlige ende dele af de underjordiske løbe-
gange og kælderrummet, og desuden fandtes spor efter slottets ned-
brudte, nordvestlige runddel. På voldens sydlige del ventede en over-

Udsnit af grundplan af Aal-
borghus Slot fra 1832 med 
indtegning af de underjor-
diske rum og løbegange samt 
de i 2007/2008 fundne 
bygningsfragmenter.
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raskelse i form af en øst-vest orienteret kassemur med ydersider af 
gule munkesten, sat i kalkmørtel og muret i munkeskifte. Muren, der 
er 1,36 m bred, strækker sig fra slotsgårdens voldmur og ca. 15,50 m 
mod vest, hvor murafslutningen synes at være intakt. Murens højde 
kunne ikke endeligt afgøres, men det er sandsynligt, at muren er an-
lagt fra slotsgårdens niveau, hvilket vil sige, at den har en mulig højde 
på ca. 3,90 m.
 Ved at indtegne muren på en grundplan af slotsområdet fra 1832 
viser den sig at være sammenfaldende med den sydlige mur og det 
sydvestlige hjørne på et øst-vest vendt hus, der har ligget på volden. 
Det fundne murværk repræsenterer antagelig kældersektionen i den 
bygning, som på grundplanen ses lige syd for den nord-syd vendte 
vestfløj, hvoraf der som nævnt stadig eksisterer et kælderrum. De to 
ovenfor omtalte, vestlige murstykker flugter omtrent med den vest-

De opslåede portfløje 
hører til den sydligste 

portåbning i voldmuren, 
og bag disse ses murværk 
fra kælderindgangen og 

fyldjord i kælderen til den 
nedrevne øst-vest vendte 

bygning på vestvolden.

Den fremgravede kassemur 
med ydersider af munkesten 
og en kerne af teglstensbrok-

ker, kampesten og mørtel. 
I baggrunden ses en del af 

voldmuren mod slotsgården.
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lige afslutning på det øst-vest vendte hus, hvorfor de nok snarere 
skal ses i sammenhæng hermed end som afslutning på løbegange, 
og portåbningen og den tilmurede portåbning skal mere sandsynligt 
opfattes som indgange fra slotsgården til kældersektionen.
 Ved den arkæologiske registrering af muren og de af voldens jord-
lag, der lå på sydsiden af muren, fremgik det tydeligt, at jordlagene 
lå skråt op ad muren, hvorfor de må være påkastet efter opførelsen 
af denne. Denne omstændighed og det faktum, at muren lige som 
den oprindelige del af slotskomplekset er opført af gule munkesten i 
munkeskifte, kunne tyde på, at kælderen fra slottets opførelsestids-
punkt udgjorde en del af vestfløjens forrådsrum. Hvorvidt kælderen 
oprindeligt har ligget som et underjordisk rum inde i volden uden 
den overliggende bygning, eller om bygning og kælderrum har hørt 
sammen fra start af kunne ikke afgøres. Den overliggende bygning 
kendes i hvert fald fra en grundplan af slottet fra 1722, fra brandtak-
sationen af 1761 og fra den omtalte grundplan af 1832.

Beskyttet bindingsværk
Aalborghus Slot har gennem tiderne fristet en usikker eksistens på 
grund af omfattende misligholdelse og krigsanslag, men den største 
trussel opstod i anden halvdel af 1800-tallet, da der fremkom tanker 
om at afhænde slottet. Diskussioner for og imod et salg bølgede frem 
og tilbage i flere år. I 1889 tilbød Aalborg Byråd at købe slotsgrun-
den, idet byrådet havde planer om at anvende grunden til anlæggelse 
af et nyt og moderne kvarter med en gennemgående gade fra Nytorv 
til havnen. Dette ville efter byrådets mening tilbyde de rejsende, der 
ankom til byen fra søsiden, et smukkere syn end det gamle slot med 
dets umoderne og misligholdte bindingsværksbygninger. Indenrigs-
ministeriet afviste købstilbuddet, og man valgte i stedet for at lade 
slottet gennemgribende istandsætte. Men hos byrådet lurede idéen 
om købet fortsat, og i 1899 fremsatte man et nyt købstilbud, der 
også denne gang blev afvist. Til alt held overlevede slottet alle anslag, 
og i 1918 blev det ved den første lov om bygningsfredning fredet i 
klasse A.
 Aalborghus Slot står derfor i dag som Danmarks eneste beva-
rede lensmandsresidens fra renæssancen, og som sådan har slottet 
både en videnskabelig og en oplevelsesmæssig værdi, da det trods 
forandringer fremstår som et helstøbt miljø og derved stadig kan 
studeres som et udtryk for renæssancens befæstningskunst og bolig-
byggeri. For at bevare det unikke kompleks intakt i den nuværende 
stand er slottet dels underlagt den nævnte fredning og dels beskyttet 
af Naturbeskyttelsesloven som et synligt fortidsminde. Slottet er til-
lige omfattet af det arkæologiske kulturarvsareal for middelalder og 
renæssancebyen Aalborg. Denne udpegning fandt sted i forbindelse 
med en landsdækkende kortlægning af kulturarvsarealer af national 
betydning, iværksat af Kulturarvsstyrelsen. Endelig er slottet en del 
af kulturmiljøet for Aalborg; denne udpegning blev foretaget af det 
daværende Nordjyllands Amt i 2006.
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 Aalborgs bygningsmasse bestod indtil slutningen af 1800-tallet 
hovedsageligt af bindingsværkshuse fra 15- til 1800-tallet, hvoraf en 
del havde både alder og byggetekniske udtryk tilfælles med de beva-
rede bindingsværksfløje på Aalborghus Slot. Aalborg by og Aalborg-
hus Slot dannede således en helhed, som tilrejsende fandt fascineren-
de, men Aalborgs higen efter at fremstå som en moderne og driftig 
industriby har desværre betydet, at de fleste af byens gamle huse har 
måttet lade livet i fremskridtets navn, så der i dag kun står nogle få 
hele bindingsværkshuse tilbage, mens der gemmer sig rester af andre 
i baggårde og bag skalmurede facader. Utroligt nok sker det stadig, at 
et hus med en kerne af et 15-1600-tals bindingsværkshus nedrives til 
fordel for opførelse af et nutidigt, historieløst hus. I modsætning til 
andre af Aalborgs få bevarede bindingsværkshuse er Aalborghus Slot 
og dets bindingsværksfløje takket være lovgivningen altså sikret for 
fremtiden. Slottet kan fortsat studeres af fagfolk og nydes af turister 
og andre besøgende. Man kan blot håbe, at også de andre bevarede 
bindingsværkshuse vil eksistere i fremtiden, og at Aalborg by endelig 
er ved at få øjnene op for de værdier, der findes i de gamle huse og vil 
tage skridt til lokalt at beskytte disse.

Afslutning
Aalborghus Slot har gennem mange år været genstand for arkival-
ske og arkæologiske undersøgelser, når lejlighed bød sig, og som det 
fremgår af ovennævnte, kan der stadig hentes ny viden om slottets 
udformning – selv ved en mindre arkæologisk undersøgelse. Det vi-
ste forslag til en rekonstruktion af den oprindelige vestfløj vil der for-
håbentlig på et senere tidspunkt blive mulighed for at arbejde videre 
med – ved skrivebordet og i ”marken”.

Et forslag til rekonstruktion 
af en oprindelig, vinkel-

formet vestfløj med kældre, 
baseret på grundplanen af 
Aalborghus Slot fra 1832 

og de i 2007/2008 fundne 
bygningsfragmenter. De 

øvrige fløje er vist, som de 
fremstår i dag.


