
 Here lies the ruin of an old castle dating back to the Middle 
	 Ages.	It	is	not	known	exactly	when	the	castle	was	first	built	
but it was strategically located near the sea route to Næstved. A 
circular structure at the top of the castle mound is all that is left of 
a single tower but the surrounding 10 metre wide moat would have 
provided good protection.

 Dies sind die Überreste einer alten Burganlage aus dem  
 Mittelalter. Es ist nicht bekannt, wann die Burg errichtet 
wurde, sie befand sich allerdings an einer strategisch geeigneten 
Lage an der Schifffahrtslinie nach Næstved. Eine runde Erhebung 
auf dem Gipfel zeugt von Spuren eines Turmes, wobei der 10 Meter 
breite Wallgraben guten Schutz bot.

Margretehøj er resterne af et gammelt borganlæg fra 
middelalderen. Vi ved ikke, hvornår borgen er blevet byg-
get, men den har ligget strategisk godt ved udmundingen 
af Saltø Å. Herfra har man kunnet overvåge det meste af 
Karrebæk Fjord og dermed indsejlingen til Næstved.

Borgen
Margretehøj har ikke været et særligt stort anlæg. Den 
runde forhøjning, du kan ane på toppen af borgbanken, er 
formentlig fundamentet til borgens eneste tårn. Til gen-
gæld har borgen ligget godt beskyttet bag den 10 meter 
brede voldgrav, der stadig omkranser borgbanken.

Middelalderens Næstved
I middelalderen var Næstved en betydningsfuld og rig køb-
stad, og der blev flere gange udkæmpet drabelige slag nær 
byen. Måske har Margretehøj fungeret som et vagttårn, 
hvorfra man kunne slå alarm, når en fjendtlig flåde sejlede 
ind i fjorden. 

Borgenes tidsalder
Middelalderen var en urolig tid, og i løbet af kun få hundre-
de år blev der opført mere end 1000 borge i Danmark. Bor-
gene blev bygget af konger, stormænd og biskopper til for-
svar af deres territorier og interesser. Borgene kunne være 
alt fra små beskedne anlæg, som Margretehøj til gigantiske 
borge som Kalundborg, Vordingborg eller Hammershus på 
Bornholm.

Hvem var Margrete?
Margretehøj omtales ikke i de historiske kilder, men et 
sagn knytter borgen til dronning Margrete Sambiria, kaldet 
Margrete Sprænghest. Hun var gift med kong Christoffer 
d. 1., og efter hans død formynder for sønnen Erik Klip-
ping, der blev hyldet som konge i en alder af kun 10 år. 
Margrete tabte i 1259 et blodigt slag ved Næstved, hvor 
det sjællandske landeværn blev slået af fyrst Jaromar af 
Rügen. Måske kan navnet Margretehøj knyttes til denne 
begivenhed.

Margretehøj
Voldsted fra middelalderen
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