EN LILLE SKURKEBORG (kort beskrivelse af rummene)
(Af Søren Christensen)


OVERSIGT

Borgen er beliggende højt oppe i bjergene, hvor klippesiderne kun kan klatres med særlig kundskab og ditto udstyr. En vej, der netop er bred nok til at en vogn kan færdes sikkert på den, leder fra lavlandet op til borgens portbygning. Fra bagsiden af portbygningen forbinder en smal bro (ca. 50 m lang) den klippetop hvorpå hovedbygningen ligger med ankomstvejen. I afgrunden rundt om hovedbygningen hvirvler tågebanker dramatisk forbi og bidrager til fornemmelsen at være højt over skyerne. I det fjerne (ca. 1 km) rejser sig en stadig aktiv vulkan, hvorfra svovldampe langsomt hæver sig mod himmelen. Der anes en port ind i vulkanens side, tilsyneladende uden adgang for væsner der ikke kan flyve. Taget af portbygningen ligger ca. 1 etage under hovedbygningen og kan således overskues derfra.
En lille udbygning på hovedbygningen rager ud over broen og kan via ”murderholes” i gulvet sikre området foran porten med f.eks. kogende olie, skydeskårene giver desuden rig mulighed for at forsvare broen.

STUEETAGE

Generelt: Stengulv og hvidkalkede stenmure. Kun skydeskår. Borgen er 24 m bred i grundplanet.

I.
Når man er kommet igennem den brede port befinder man sig i en éntre der før i tiden har været et rent forsvarsrum, men nu er blevet prydet med statuer, tæpper og gobeliner på væggene. To døre leder ud fra rummet, på hhv. højre og venstre væg. Skydeskår peger fra alle omkringliggende lokaler ind i rummet og dækker alle vinkler (er ikke tegnet på). Dørene er jernbeslåede og bygget til at modstå indtrængere.

Trapperum.
En trætrappe der snor sig langs væggene leder herfra op til afsatser på hver etage. I midten af trapperummet er det åbent, da trappen følger væggene.

II.
Køkken og bolig for tyendet. Her findes et stort køkken med ildsted, samt sovepladser til tyendet. En vindeltrappe af metal leder op til 1. sal. Ekstra soldater sover også i dette rum.

III/IV.
Forråd. Mad i III og andet (stof, lys, værktøj, reb etc.) i IV (hvor der også er en smal adgang til toiletfaciliteter ud over afgrunden).

V. 
Laboratorie med nedgang til kældrene.


1. SAL

Generelt: Trægulve og farvede/udsmykkede vægge. Alt træværk er udsmykket med udskæringer af højeste kvalitet. Kun skydeskår.

I.
Forsvarskammer. Herfra kan boren forsvares og spændende sager hældes i hovedet på de der forsøger at komme ind igennem porten. De soldater der har bruger rummet har også deres sovepladser her.


II. 
Større kammer. Beboes af person med højeste rang blandt soldaterne.

III – VI.
Kamre/Gæsteværelser. 

VII.
Stue. Udstyret med bløde behagelige lænestole samt borde med spil og bøger, benyttes dette rum til afslapning blandt borgens gæster. Tjenestefolk har direkte adgang hertil fra underetagen via en vindeltrappe. En klokke bruges til at signalere at man ønsker tjenestefolkets opmærksomhed.

VIII.
Spisesal. Denne prægtige sals vægge er helt beklædt i smukt udskåret ædeltræ. Rummet er to etager højt og leder op til et mægtigt ovenlysvindue, der med sin farvede glasmosaik kaster fører et farvespil af lys ned i rummet mid på dagen. Et mægtigt rundt bord dominerer salen. Fire store gulvkandelabre søger for lys om aftenen. På første sal er der en svalegang langs alle rummets sider og placeringen af de otte træsøjler der bærer denne er markeret.


2. SAL

Generelt: skydeskårene er her blevet udskiftet med reelle blyindfattede vinduespartier. Dette skyldes at borgen ikke har været angrebet længe og behovet for lys har overskygget (ha, ha) de forsvarsmæssige betragtninger.

I. Borgherrens rum.

II. Borgherrens søns rum (kunne evt. være fruens rum).

III. Bibliotek.

IV. Baderum.


TAGETAGEN

I. Åben plads omgivet af krenelleret mur. En overdækket opgang leder herop fra trapperummet.

II. En lille staldbygning til borgherrens flyvedyr.

III. Det store og mageløse ovenlysvindue.

 


