
To prøver har givet samme resultat 

Det er resultaterne af to kulstof-14 dateringer, der har ryddet al tvivl om, at det er en ægte 
vikingeborg, der er fundet. Marie Kanstup, medarbejder ved AMS 14C Dateringscenter ved Institut 
for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, har bearbejdet prøverne:  
 

”Vi har undersøgt to prøver af træ fra borgens konstruktioner. De to prøver har givet samme 
resultat: borgen er bygget på et tidspunkt, der ligger imellem ca. år 900 og begyndelsen af 1000-
tallet,” siger Marie Kanstrup, medarbejder ved AMS 14C Dateringscenter ved Institut for Fysik og 
Astronomi på Aarhus Universitet. 

--- 

Borgbyggeriets størrelse og stringens har gjort stort indtryk  

Jonas Christensen, der er museumsinspektør og arkæolog fra Danmarks Borgcenter, og som har 
deltaget under hele udgravningen, understreger at borgbyggeriets størrelse og stringens har gjort 
stort indtryk på alle.  

”Vi er igen og igen blevet overrasket og imponeret af det bygningsværk, der er dukket frem,” siger 
han. ”Borgen er anlagt med en helt utrolig præcision, og der er ikke skyet nogen midler under 
byggeriet af fæstningsværket. De massive jordvolde, vi først fandt, har måske kun været halvdelen af 
arbejdet,” siger Jonas Christensen, der er museumsinspektør og arkæolog fra Danmarks Borgcenter. 

--- 

Fund har sat dansk kulturarv på verdenskortet 

Specialkonsulent i Kulturstyrelsen, Torben Dehn, der arbejder med trelleborgene, har også mærket 
den store interesse for den nye borg i rækken.  ”Det har virkeligt været en opdagelse, der har sat 
dansk kulturarv på verdenskortet. Tre af de andre trelleborge indgår i ”Viking Age Sites in Northern 
Europe”, der er en ansøgning til Unesco om status som verdensarv. De fortsatte undersøgelser vil 
vise, om ”Borgring” med tiden kan komme med på verdensarvslisten,” siger Specialkonsulent i 
Kulturstyrelsen, Torben Dehn. 

--- 

Udgravningerne skal fortsætte 

Keld Møller Hansen, direktør for Museum Sydøstdanmark som også omfatter Danmarks Borgcenter, 
er ikke i tvivl om at udgravningerne på Borgring skal fortsætte til næste sommer.  

”Det er en hjertesag for os på Danmarks Borgcenter. Museet og Universitetet arbejder netop nu på 
at lave en detaljeret forskningsplan, derefter skal vi meget snart tale med Vallø stift og fonde, som 
kunne være interesserede i at støtte projektet. Men det vigtigste for os er, at vi får den bedst mulige 
undersøgelse, der kan vise os hvad borgen har at fortælle om den tidlige Danmarkshistorie,” siger 
Keld Møller Hansen, direktør for Museum Sydøstdanmark. 

 


