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Abstract 

 

This essay is an attempt in analysing the establishment of the first Early Middle Ages castles 

in Scania. There are two types of castles in Scania during the eleventh century, keeps and 

ringworks. This castle was built by three fixed elements of power: the crown, the church and 

the aristocracy. The result of the survey shows that A majority of the castles during the 

eleventh century in Scania where initiated by the church.  

 

The results also show two building phases of castles under the period. The first building 

phase begins in middle of the eleventh century and the second building phase begins in the 

period 1180- 1200. Archaeology and historical sources indicates that the castles where not 

primarily used for military purpose, they also hade economical functions.  

 



 
 

Innehållsförteckning 

 

Inledning      1 

Avgränsningar     1 

Syfte/Frågeställning     2 

Forskningshistorik     2 

Material- och metodbeskrivning    3 

Bakgrund      3 

1100-talets borgar i Skåne     4 

Grevlundaborgen     5 

Kastalborgen i Helsingborg    7 

Kungsbacken i Börringe socken    8 

Sigosta      11 

Skeingeborg      13 

Åhusborgen       15 

Sammanfattning av borgmaterialet    17 

Samhällsliv och organisation    18 

Den politiska strukturen     18 

Politiska stridigheter under 1100-talet    21 

Förvaltning och administration    22 

Den kyrkliga organisationen    22 

Häradsindelningen     23 

Diskussion      25 

Sammanfattning     28 

Referenser      30 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inledning 

 

Denna C uppsats i historisk arkeologi kommer att behandla de skånska borgarna från 1100-

talet. Mitt intresse för borgar fördjupades i samband med att jag deltog i en 

seminarieutgrävning av borgen Gårdstaliden, från 1300-1400 talet, sommaren 2006. Denna 

erfarenhet fick mig att bli intresserad av de första medeltida borgarna som under 1100-talet 

uppfördes i Skåne. I Skåne som är Skandinaviens borgtätaste region finns cirka 150 

borglämningar från medeltid och renässans. Utifrån det arkeologiska materialet härstammar 

uppskattningsvis mellan fem och sex borgar från 1100-talet. Antalet borgar som anlades under 

1100–talet kan vara fler eftersom många av borglämningarna har ännu inte blivit föremål för 

en arkeologisk undersökning som kunnat ange en datering (Ödman 2002: 9).    

 

Då 1100-talet var en dynamisk och händelserik period, där en rad samhällsförändringar ägde 

rum i det danska riket, har det funnits olika tolkningar till varför man började bygga borgar i 

Danmark under 1100-talet.  Den vanligaste tolkningen av den bakomliggande orsaken till 

denna periods borgbyggande har grundat sig på den inrikespolitiska oron som rådde i 

Danmark under perioden 1131–1157. De arkeologiska undersökningarna visar dock att många 

av de tidiga borganläggningarna har anlagts före eller efter den inrikespolitiska oron i 

Danmark (Carelli 2001: 223f). Därför kan det tänkas att det också finns andra orsaker som 

ligger bakom det tidiga borgbyggandet i Skåne.  

 

Avgränsningar 

 

Studien kommer endast att fokusera på borgar uppförda i Skåne som utifrån det historiska och 

arkeologiska materialet har kunnat dateras till 1100–talet. Borgar som har uppförts i Skåne 

efter 1100-talet kommer inte att ingå i studien. Under 1100-talet ingick Skåne i det danska 

kungariket och var ingalunda en självständig provins eller stat. Däremot kan det ha funnits 

skillnader i traditioner och sedvänjor i Skåne jämfört med övriga Danmark. Dessutom hade 

man sin egen lag, Skånelagen, som nedtecknades ca 1200. Att det fanns en viss misstro mot 

den danska centralmakten visar de uppror som uppstod under 1180-talet i Skåne (Jensen et al. 

1996).  



 

 

Trots att Skåne var en del i det danska kungariket kommer uppsatsen inte att behandla övriga 

borgar eller försvarsanläggningar som uppfördes i övriga Danmark under 1100-talet. De 

danska 1100-talens borgar kommer inte heller att ingå i studien som jämförelsematerial.   

 

Syfte/ Frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att försöka utifrån 1100-talets borgar i Skåne se den bakomliggande 

orsaken till deras uppförande. Vidare ska studien försöka inrikta sig på vilken roll borgens 

placering spelade i landskapet, samt om det finns något samband mellan de olika borgarnas 

placering och uppförande i Skåne under 1100-talet? 

 

Forskningshistorik 

 

Skånes medeltidshistoria har på grund av de dansk-svenska krigens politiska följder hamnat i 

en mellanposition mellan två nationalstaters historieskrivningar. Under lång tid har Skånes 

medeltidshistoria försummats och betraktats som mindre betydelsefull än Danmarks och 

Sveriges medeltidshistoria. Inte förrän under 1800-talets mitt bröts det historiska dödläget, då 

en mer regionalt inriktad vetenskaplig forskning kring Skånes medeltidshistoria tog sin 

början. Upphovsmannen för denna utveckling var Carl Georg Brunius (1792-1869), professor 

i grekiska vid Lund universitet.  Carl Georg Brunius forskning i de medeltida lämningarna 

gjordes utifrån ett konsthistoriskt perspektiv. Lunds domkyrka och Kärnan i Helsingborg är 

exempelvis två byggnadsverk vars byggnadshistoriska utveckling kom att tolkas av Brunius. I 

boken Skånes konsthistoria för medeltiden, gör han en sammanställning av Skånes medeltida 

kyrkliga konst (Brunius 1850).  

 

Under de senaste decennierna har en rad översiktliga arbeten som behandlar de skånska 

medeltida borgarna publicerats. I Slott och herresäten i Sverige, Skåne I-III behandlas de 

skånska herrgårdarna och deras medeltida borgföregångare. I Vilhelm La Cours klassiska 

verk Danske borganlæg I-II behandlas främst de medeltida borgarna i Danmark, men också 

de skånska borgarna tas upp i detta arbete (La Cour 1972).   

 

 



 

 

Ledande i forskningen av de medeltida borgarna i Skåne är Anders Ödman vid Institutionen 

för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet. Anders Ödman är sedan 1986 

drivande i projektet Norra Skånes Medeltid (NSM) och har utgivit fyra publikationer om 

forskningen i Norra Skåne. Skeingeborg, borgen som Saxo glömde som är nummer fyra i 

skriftserien Norra Skånes Medeltid (NSM) behandlar de arkeologiska utgrävningsresultaten, 

både utgrävningarna från 1949–1950 och fram till den sista arkeologiska undersökningen 

1996, borgens historia och dess sammanhang (Ödman 2005). I boken Borgar i Skåne ger 

Ödman en översikt över de skånska borgarna, där han också sammanfattar dagens 

forskningsläge (Ödman 2002).   

 

Material- och Metodbeskrivning  

 

 

De borgar som kommer att ingå i studien är Grevlundaborgen, Kungsbacken vid Svedala, 

kastalborgen i Helsingborg, Sövdeborgen (Sigosta), Skeingeborg och Åhusborgen. Uppsatsen 

ska försöka att se tendenser i sambanden och relationerna mellan borgarna som kan indikera 

maktutövning utifrån borgarnas placering i regionen. Materialet som kommer att användas för 

denna uppsats bygger på litteraturstudier och redan sammanställd dokumentation.   

 

Bakgrund 

 

Att skydda sin bebyggelse med olika typer av försvarsverk har förekommit sedan förhistorisk 

tid. Fornborgarna från äldre järnålder är ett exempel på en sådan anläggning. Under 

vikingatiden, cirka 980-talet uppträder de s.k. trelleborgarna som har ett annat militärt och 

offensivt syfte. Trelleborgarna har tolkats att vara ett led i den begynnande kungamaktens 

ambition att ena det danska riket.  I Skåne har under de senaste decennierna två vikingatida 

ringvallsanläggningar påträffats, en i Trelleborg och en i Borgeby. Utöver trelleborgarna har 

man i Skåne, bland annat i Löddeköpinge, påträffat halvkretsformiga försvarsvallar (Svanberg 

& Söderberg, 31f). Trelleborgarnas brukstid kom emellertid att bli väldigt kort och de gick 

redan omkring 1000-talet ur bruk.  

 



 

 

Det skulle dröja fram till början av 1100-talet då den nya vågen av befästa anläggningar 

började uppföras. Det finns ingenting i det historiska eller arkeologiska källmaterialet som 

visar på att det fanns en kontinuitet mellan de sen vikingatida befästa anläggningar och de 

borgar som började uppföras under tidigt 1100-tal. Därmed skiljer sig det danska 

borgbyggandet från den kontinentaleuropeiska situationen under samma period (Olsen 

1986:24; Carelli 2001:223).  

 

På kontinenten har det medeltida borgbyggandet en annan utveckling, där de första borgarna 

började uppföras i Frankerriket under 800-900 talet i samband med feodalismens etablering 

(Higham & Barker 1992:111). Borgtypen var en s.k. motte and bailey, vars uppbyggnad 

bestod av en konstjord kulle på vilken ett torn av trä eller sten var uppförd. Jordhögen kunde 

omges av vallar eller palissader. Uppkomsten av motteborgar bidrog till ett uppsving för det 

medeltida borgbyggandet och gav inspiration för en vidare utveckling av 

borgbyggnadstekniken. I slutet av 900-talet började man i Nordfrankrike och Normandie att 

bygga försvarsanläggningar i sten, som bestod av ett kraftigt försvarstorn, s.k. donjon eller 

keep, utan några utanverk. I samband med Wilhelm Erövrarens angrepp på England under 

1060-talet kom den normandiska borgbyggnadstekniken att sprida sig. De normandiska 

lordernas befästa anläggningar kom i England att först vara s.k. motte and bailey. Dessa 

befästnings anläggningar blev en viktig del i den normandiska krigföringen eftersom 

anläggningarna kunde uppföras relativt snabbt. Strax efter den normandiska erövringen av 

England började de nya härskarna att bygga borgar i sten (Olsen 1986:11ff; Kenyon 1990:6). 

 

1100 - talets borgar i Skåne  

 

Nedan följer en katalogisering av de borgar som kommer att ingå i studien. Borgarna kommer 

att beskrivas utifrån det skriftliga och arkeologiska källmaterialet. Målsättningen är att ge en 

allsidig bild av de skånska borgarna utifrån ett tidigare sammanställt källmaterial.   

 

Fast en stor del av borgarna som ingår i studien har blivit arkeologiskt undersökta, vet man 

väldigt lite om borgens syfte och roll i samhället under 1100-talet. 

 

 



 

 

Grevlundaborgen 

 

I Vitaby socken finns det en borg som kallas Grevlundaborgen. Det är med viss tveksamhet 

som jag tar upp Grevlundaborgen i min studie eftersom borgen kan ha varit uppförde omkring 

år 1200 eller senare, vilket är utanför den tidsperiod som uppsatsen behandlar.  

 

Det enda som idag finns kvar av borglämningen är en jordbacke med en diameter på 40 m och 

en höjd på 2 – 3 m, vilken är omsluten av en kallmur, utan murbruk. Grevlundaborgen har 

varit föremål för tre arkeologiska undersökningar 1913, 2001 och 2002. 1913 års arkeologiska 

undersökning utfördes av amanuensen Andreas Lindblom vid Statens Historiska Museum. 

Den enda redovisning som finns kvar av 1913 års utgrävning är en handskriven rapport på tre 

sidor, samt en skissartad ritning. Undersökningen koncentrerades till kullens mitt, eftersom 

man antog att kullen kunde vara en bronsåldershög och att man där skulle påträffa dess 

centralgrav. I detta schakt påträffades på 0,5 meters djup ett stenskott stolphål som utan 

avbrott löpte från borggårdsnivån, 5,5 meter ner till den ursprungliga markytan. Stolphålet har 

troligtvis utgjorts en fast mättpunkt när man slog ut läget för ringmurens grund. Lindblom 

kom även att öppna upp ett stort schakt på båda sidor om den södra muren. Här konstaterades 

att muren bestod av 12 skift gråsten med en höjd av 3,75 meter. Utifrån Lindbloms skiss har 

muren en bredd på cirka 2 meter. Fyndmaterialet från schaktet bestod bl.a. av en del 

skeppsdetaljer – ett spant, ett bord och ett årblad, en krukskärva av grovt oglaserat gods, 

ornerad med parallella linjer, en grythank och ett järnföremål (Ödman 2005:116; Ödman 

2007: 161f). 

 

År 2001 och 2002 gjordes ytterligare två arkeologiska undersökningar av Grevlundaborgen. 

Utgrävningarna gjordes i samarbete mellan Lunds universitet och Kristianstad Högskola, 

ledande deltagare var Anders Ödman och Sten Skansjö.  Undersökningen år 2001, vars syfte 

var att skapa få en uppfattning av kullens stratigrafi, kom att koncentrera sig till kullens 

mittpunkt, där ett 1,5 meter brett schakt lades i sydostlig riktning. En dryg meter bred 

stensträng, lagd med upp till halvmeter stora stenar, påträffades ungefär 9 meter sydost om 

Lindbloms centralschakt. Vid och omkring stenarna låg förkolnat trä som med en C-datering 

med 95,4% sannolikhet kunde dateras till perioden 1000-1290.  

 



 

 

Vid den östra delen av stenläggningen påträffades en stensyll, bestående av 40 till 50 cm stora 

stenar lagda i tre skift. Begränsningen var troligtvis en stensyll till en byggnad. Förutom 

stenläggningen hittades en armborstpil och åtta keramikskärvor, varav en av skärvorna kom 

från ett exklusivt keramikkärl. Skärvan var en mynningsskärva från ett grönglaserat krus av 

Aardenburgstyp som tillverkats i Flandern mellan 1180–1250. Övriga keramikskärvor kom 

från tiden omkring 1200 (Ödman 2007:162f). 

 

Utöver att den arkeologiska undersökningen resulterade i fynd av byggnadslämningar och 

högmedeltida keramik, fick man genom en kvartärgeologisk undersökning viktig information 

kring förändringar av borgens och närområdets geologi och topografi. Den kvartärgeologiska 

undersökningen visar att kullen vid dess brukningstid omgavs av en sjö (Ödman 2007:164).  

 

Ett år senare, år 2002, inleddes en veckolång arkeologisk undersökning, när man i den södra 

delen av kullens topp – platå öppnade upp ett antal schakt. Undersökningen resulterade i att 

fjolårets stensyll och stenpackning kunde knytas till ett system av syllstensrader som troligen 

utgjorde lämningar av ett 5,5 x 19 m stort hus. Både långsidor och gavelpartier påträffades, 

men om det rör sig om en byggnadskropp eller ett antal hopfogade byggnader är utifrån det 

arkeologiska materialet svårt att bekräfta. Byggnadslämningen har haft en stabil gångyta 

eftersom man vid dess långsidor och utanför den östra gaveln påträffade en meterbred 

kullerstensläggning. Fynd av ren lera ovanpå kullerstenarna härrör troligtvis från korsvirkets 

klineväggar.  Övrigt fyndmaterial bestod av bland annat av ett tjugotal spikar, en armborstpil 

och keramik. Keramikmaterialet bestod av skärvor av kannor och skålar av lokalt rödgods 

som tillverkades under perioden 1250-1350, och en mynningsskärva av äldre svartgods. Äldre 

svartgods förekommer i hela Östersjöområdet från ca 990 till mitten av 1200–talet (Roslund 

2002:40; Ödman 2007:164f). 

 

Sammanfattningsvis indikerar de arkeologiska undersökningarna att en borg har varit belägen 

på kullen. Anläggningen var uppförd på en artificiell kulle och omgärdat av en stenmur.  Först 

har man byggt en kallmurad cirkulär stenmur av obearbetad gråsten. Därefter har insidan av 

cirkeln fylls med jordmassor, samtidigt för att stabilisera muren har man fyllt på massor 

utanför muren. Ovanpå den cirkulära grundmuren har man uppfört en tung ringmur av sten.  

 



 

På toppen av kullen har man uppfört en byggnad av korsvirke med klineväggar. 

Korsvirkeshuset kan ha varit ett par våningar högt (fig. 1). Inspirationen till 

Grevlundaborgens arkitektoniska utseende kommer troligen från Flandern, Frankrike eller 

England, där det var vanligt med ringmursborgar på kullar (Ödman 2007:166f).  

 

 
 Figur 1. Den cirkulära ringmursborgen Grevlundaborgen var beläggen i en  

 uppdämd sjö. Rekonstruktionsritning Petter Lönegård.  

 

Fyndmaterialet antyder två olika dateringar för borgens bruksperiod. Majoriteten av 

keramikmaterialet indikerar att borgen var i bruk från omkring 1200 och fram till senast 1350. 

Medan C-dateringen av det förkolnade träet, påträffat bland stenarna, som angav tidsspannet 

1000-1290, visar på en tidigare brukningsperiod. Även fyndet av keramikskärvan av 

Aardenburgstyp indikerar på att anläggningen var i funktion före 1200.    

 

Kastalborgen i Helsingborg 

 

I Helsingborg byggdes en kastal ovanför en förkastningsbrant som sträcker sig längs Sundet. 

Platån där borgen låg höjer sig 33 meter över havet och genomskärs på flera ställen av 

raviner. Området kom på grund av sin speciella topografi att kallas landborgen och fick till 

följd av platsens strategiska läge vid Öresunds kortaste överfart mellan Skåne och Själland en 

avgörande betydelse för kontrollen av sjöfarten genom Öresund (Wihlborg 1984:68f; 

Eriksson 1993:7).  



 

 

Dessa faktorer skapade idealiska förhållanden för att här placera en bevaknings och 

försvarsanläggning. Wihlborg menar att uppförandet av kastalborgen gjordes på kungligt 

initiativ i samband med den framväxande urbaniseringen under 1100-talet. Anläggningen kan 

även vara en länk i kungalevsystemet (Wihlborg 1981:48). 

 

På 1930-talet gjordes arkeologiska undersökningar i området som bekräftade att de äldsta 

lämningarna är från 1100-talets mitt då ett runt torn, en så kallad kastal, av sandsten 

uppfördes. Kastalen uppfördes ett tiotal meter väster om nuvarande Kärnan och markeras i 

dag av en stenläggning i marken. Tornet byggdes av tuktad sandstenskvader och hade en 

utvändig diameter på cirka 14 meter, vars murtjocklek uppgick till 4,25 meter. Dateringen av 

tornet grundar sig på materialbehandlingen av kvadrarna. Det finns olika uppfattningar om 

tornet var omgivet av en ringmur eller en träpalissad. Enligt Wihlborg var tornet omgivet av 

polygonalt formad ringmur, som i väster gränsade till landborgsbranten, medan Carelli anser 

att tornet förmodligen var omgiven av ringmur eller en träpalissad, men att det saknas 

underlag för en sådan hypotes. Ungefär 50 meter väster om kastalen har man påträffat en 

annan rund sandstensbyggnad från 1100-talets senare del. Byggnadens murar var 1,5 meter 

tjocka med en i öster anslutande halvcirkelformad utbyggnad. Intill byggnaden har det vid 

nyligen genomförda grävningar framkommit gravar som indikerar att byggnaden är lämningar 

efter en rundkyrka med absidkor och har troligen tjänstgjort som borgens kapell (Wihlborg 

1981: 50; Carelli 2007:103f).   

 

Kungsbacken i Börringe socken 

 

Mellan Svedala och Skurup ligger borgen Kungsbacken belägen på en 15 meters hög kulle 

med en topplatå som mäter cirka 25 meter i öst – västlig riktning. Trots att en arkeologisk 

undersökning utfördes 1972 vet man väldigt lite om borgens historia, eftersom det aldrig 

gjordes en rapport om undersökningens fyndmaterial. Trots att det saknas en rapport kan man 

utifrån fyndmaterialet, som finns magasinerat på Lunds Historiska museum, daterat borgen till 

slutet av 1100-talet.  

 

 

 



 

 

Denna datering grundar sig på att man vid den arkeologiska undersökningen 1972 fann stora 

mängder av räfflat tegel som är en tegeltyp som endast förekom under tegeltillverkningens 

första skede i Danmark vid 1100–talets slut och början av 1200 – talet.  

 

 

Räfflingen på teglets yta gjordes för att imitera stenhuggarnas mejselräffling som 

karakteriserade den tidigmedeltida kvaderstenstekniken. Mellan åren 1976 och 1977 gjordes 

ytterligare en arkeologisk undersökning cirka 160 meter väster om borgkullen, då man hittade 

resterna av tegelugnar. Med stor sannolikhet har man använt ugnarna för att bränna tegel för 

uppförandet av byggnaderna uppe på borgkullen (Carelli 2007: 76f; Ödman 2002:90). Vid 

större byggnadsföretag, som kyrkor, kloster och borgar, var det under medeltiden vanligt att 

man använde sig av egna ugnar som låg i närheten av byggplatsen för att bränna sitt tegel 

(Andersson & Hildebrand 2002:51f). Tegelugnarna kan även ha används för byggandet av 

Lemmeströ medeltida kyrka som byggdes av tegel under tidigt 1200-tal, belägen cirka 1, 5 

kilometer nordost om ugnarna (Nielsen 1978:22f).  

 

Teglet som påträffades på kullens topplatå vid 1972 års härstammar från en förmodad 

rektangulär ringmur. Murarna var cirka 1,8 meter tjocka och byggda som skalmurar med 

fyllning av sten, tegel och kalkbruk. Än i dag kan man i kullens sidor se tegel, kalkbruk, kol 

och sten som troligtvis kommer från de raserade byggnaderna. Det arkeologiska 

fyndmaterialet indikerar att borgen bestod av två rektangulära byggnader som omgavs av en 

rektangulärt formad ringmur (fig. 2).  En av byggnaderna var borgens huvudbyggnad där 

salen och bostaden var inrymda, medan den andra troligen fungerade som försvarstorn eller 

portbyggnad. Till följd av kullens höga brant gjordes en specialkonstruktion för att förenkla 

transporterna till och från borgen. Enligt Anders Reisnert har två trapptorn varit placerade på 

de platåer som kan skönjas i kullens norra sluttning. Tornen kan troligtvis ha varit förbundna 

med vindbryggor (Ödman 2002: 91f; Carelli 2007: 76f).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Figur 2. Rekonstruktion av borgen Kungsbacken. Bild Petter Lönegård. 

 

Vem som låg bakom uppförandet av borgen Kungsbacken vet man inte, trots att namnet 

associerar till att borgens upphovsman var av kunglig börd. Ett fynd som påträffades vid 1972 

års utgrävning kanske kan ge svar på den frågan då man påträffade en kolonett av räfflat tegel 

som har direkta paralleller i kolonetter från Gumlösa kyrka, Nordens äldsta daterade 

tegelbyggnad, invigd 1192 av bl.a. Lunds ärkebiskop Absalon. På Själland finns också samma 

typ av kolonetter på Sorø kloster och S:t Bendt i Ringkøbing (Ödman 2002: 90). Absalon 

hade låtit uppföra Sorø klosterkyrka med ungefär samma brända och dekorativa tegel som 

Gumlösa kyrka var byggd av. Vid invigningen av Gumlösa kyrka deltog även Absalons 

tegelmästare Aage, Acho magister laterum, som hade varit verksam vid flera skilda 

själländska kyrkobyggnader, bl.a. vid kyrkan vid Sorø (Lindahl 1992: 9f). Därmed finns det 

en förbindelselänk mellan Sorø och Gumlösa, vilket kan tyda på att Gumlösa kyrka är 

utformade efter Absalons anvisningar. Likheterna mellan Gumlösa kyrka och Kungsbackens 

kolonetter tyder på att det är samma upphovsman som står bakom båda av dessa byggnader. 

Då både Gumlösa kyrka och Kungsbacken kan dateras till slutet av 1100-talet är det mycket 

möjligt att byggherren använde sig av samma hantverkare, som Absalon med stor sannolikhet 

hade hämtat inom cisterciensernas klosterorden på Själland för att bygga Gumlösa kyrka.  

 



 

 

Yrkesfolket var inte munkar utan s.k. lekbröder som tillhörde det andliga ståndet och som 

uteslutande ägnade sig åt byggnads- eller annan praktisk verksamhet (Josefson 2005:92ff).     

 

Sigosta 

 

På en halvö i Sövdesjön söder om Sjöbo ligger resterna efter den befästa anläggningen 

Sigosta eller som namnet löd under medeltiden Sigøfdeø. Halvön, vars mittersta del idag 

används som kyrkogårdsmark av Sövde kyrka, är 300 meter lång i öst-västlig riktning och 

cirka 150 meter i nord-sydlig riktning. Innan sjönivån sänktes en meter år 1923 var den 

sydligaste delen av halvön en vattenomfluten ö, omnämnd i äldre kartmaterial som Ormön. 

Det var troligen här borgens huvudbyggnad fanns beläggen, medan halvön användes som 

förborg. Trots att en arkeologisk undersökning gjordes år 1911 vet man väldigt lite om 

borgens utseende och funktion. Av 1911 års arkeologiska undersökning finns idag ingenting 

bevarat, allt dokumentations- och fyndmaterial är försvunnet. Den enda informationen som 

man idag har om den utgrävningen, som leddes av kyrkoherden Blomstergren under tillsyn av 

Otto Rydbeck från Historiska Museet i Lund, är från några tidningsartiklar i bland annat 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning, Ystads Allehanda och Hörby Dagblad (Karlsson 

2001:1f; Ödman 2002:122).  

 

Utifrån tidningsartiklarna framgår det att på halvön påträffades murar, stenläggningar, ugnar 

och kulturlager ner till 2,5 meters djup. Vid det smalaste partiet av halvön påträffades resterna 

av en 1,5 meter bred tegelmur och i slutet av muren grunden till ett torn. Även en stor mängd 

keramik, djurben, kakel och andra föremål hade tillvaratagits. En intressant anmärkning är att 

Otto Rydbeck, som endast gjorde sporadiska besök på undersökningsområdet, hade en annan 

uppfattning om fyndmaterialets omfattning. Enligt Rydbeck har endast några provschakt 

öppnas upp i syfte att lokalisera den gamla borgen och dess försvarsmur. Undersökningens 

fyndmaterial var enligt Rydbeck magert, endast en försvarsmur hade konstaterats samt några 

enstaka fynd som bestod av en takpanna, lergodsfragment och ett föremål av järn (Karlsson 

2001:8ff; Ödman 2002:122).  

 

 

 



 

Förutom den arkeologiska undersökningen från 1911 finns det andra källor och faktorer som 

indikerar att medeltida lämningar finns på platsen. Det är svårt att ange någon direkt orsak till 

varför grävningens omfattning och fyndmaterial uppfattades olika. När man idag besöker 

platsen ser man tydliga spår efter medeltida lämningar i terrängen. Vid halvöns landfäste 

möter man först resterna efter en vallgrav, därefter möter man resterna av den forna 

tegelmuren som spärrat av näset eller halvön. Enligt uppgifter från tidningsartiklarna uppgick 

tegelmurens bredd till 1,5 meter. Om man följer tegelmuren söderut kommer man till en 

konstruktion som möjligen kan ha varit tornet som man fann 1911. Längs hela den södra 

sträckningen av muren finner man rikliga mängder med tegelkross. På halvöns högsta punkt, 

där kyrkogården nu ligger, ser man på flera ställen ytligt liggande grundmurar. I det 

kringliggande landskapet kan det finnas byggnadsdetaljer från borgen. Invid huvudentrén till 

Sövde prästgård står två kapitäl i sandsten vars ursprung kan vara från borgen. Enligt 

Karlsson har han genom egna eftersökningar i och omkring Sövde påträffat två ytterligare 

profilerade bågstenar, till ett valv eller portal, som troligtvis kommer från borgen (Karlsson 

2001: 10ff).  

 

I det historiska verket Saxo Grammaticus beskrivs Sigosta i en händelse som inträffade under 

sommaren 1180. Vid denna tidpunkt råder det upprorsstämning i Skåne till följd av olika 

oenigheter, t.ex. införandet av biskopstionde och motsättningar mellan själländska kungliga 

ombudsmän och skåningarna, samt striden mellan de skånska bönderna och ärkebiskop 

Absalon. I ett försök att lösa den begynnande konflikten samlar Absalon de skånska 

stormännen till förhandlingar i Lund, men där beslutas att fortsätta förhandlingarna vid tre 

regionala ting. I samband med att bönderna skall hålla ting vid Vitakälla i Fyledalen, skickade 

ärkebiskopen ett följe för att föra hans talan medan han själv stannade på Sigosta. 

Tingsförhandlingarna avlöper inte som planerat utan leder till att ärkebiskopens följe fick, 

förföljda av en beriden bondehär, fly från tingplatsen mot Sigosta. På Sigosta förberedde man 

sig inför det oundvikliga anfallet genom att skapa en vagnborg vid den smala landremsan där 

halvön ansluter till fastlandet och att samla stenar till slungorna. Trots förberedelserna blir den 

fientliga övermakten för stor och Absalon och hans följe tvingas fly till Lund.  Sigosta som 

intas kort därefter plundras och bränns. Efter det fientliga anfallet vidtog Absalon 

genomgripande byggnadsarbeten som bland annat innefattade uppförandet av den tidigare 

ovannämnda tegelmuren för att skilja halvön från fastlandet (Karlsson 2001:2ff; Ödman 

2002:122ff).      



 

 

Skeingeborg 

 

Skeingeborg är beläggen på en halvö, Borgön, i de nordligaste delarna av Skåne i närheten av 

den dåvarande gränsen mot Sverige i Skeingesjön mellan Verum och Osby. Resterna av 

borgen ligger på öns östra del och består av en åttakantig ringmur som omsluter en borggård 

med en diameter på cirka 40 meter. Skeingeborg har varit föremål för en rad arkeologiska 

undersökningar där den första utgrävningen och mest omfattande ägde rum 1948-50. Efter 

1948 till 1950 års undersökning har vid olika tillfällen, mellan åren 1965 till 1998, ett mindre 

antal kompletterande utgrävningar genomförts (Ödman 2002: 130; Ödman 2005: 45ff). Det 

finns stora variationer i dokumentationsmaterialet från de olika undersökningarna. I 1950 års 

omfattande undersökning saknar helt dokumentation, ingen rapport eller efterarbetning har 

gjorts. En stor del av fyndmaterialet har försvunnit, den som finns kvar är en fyndkatalog med 

avritade fynd. De efterföljande undersökningarna har fyndmaterialet dokumenterats på ett 

korrekt sätt (Ödman 2005: 100).  

 

Ringmuren är bevarad till två meters höjd, men de arkeologiska undersökningarna har visat 

att muren har varit 4 meter hög eftersom man i rasmassorna i anslutning till hörnen har 

påträffat speciellt tillhuggna ytterhörnstenar. Drygt två meter från insidan av ringmuren har 

man påträffat stolphål som indikerar att det har funnits en väktargång av trä på murens krön. 

Borgens en meter breda portöppning finns belägen i sydöstra delen av ringmuren och leder 

direkt till borggården. Den smala portöppningen har medfört att man inte kunde ta in vagnar 

på borggården., vilket visar på den väglösa skogsbygden där klövjehästar användes för 

transport. Längs ringmurens insida har flera trähus uppförts och mitt på borggården har en 16 

gånger 8 meter stor träbyggnad legat, som troligtvis har varit borgens huvudbyggnad. Huset 

kan under borgens brukstid ha varit en tvåvåning loftbod i knuttimmer eller skiftesverk, med 

loftgång, fritrappa och källare (Ödman 2002:130ff).   

 

Genom de arkeologiska undersökningarna har ett myntmaterial framkommit bestående av 12 

medeltida mynt. I myntmaterialet framträder två toppar i antalet mynt per tidsenhet. Den 

första toppen är 1182-1202 och den andra toppen är 1241-1250.  Myntmängden kan visa på 

att borgens brukningstid spänner från 1100-talet och fram till 1200-talets mitt. Kategorin 

innehåller även två Knut Eriksson (1167-1196) mynt.  



 

 

Mynten var präglade i Lödöse och hade ett spridningsområde koncentrerat till 

Götalandskapen och Småland. Enligt Ödman tyder mynten på att borgen har fungerat som ett 

växlingscentrum för resande i norrifrån (Ödman 2005:97ff). 

 

Sedan de arkeologiska utgrävningarna började 1948 har det endast framkommit ett sparsamt 

medeltida fyndmaterial. Däremot har ett relativt stor förhistoriskt fyndmaterial från 

mesolitikum och neolitikum, bestående av en stor mängd flinta och keramik, påträffats. Under 

1948 års arkeologiska undersökning konstaterades att kulturlagret var omrört och blandat med 

stenåldersartefakter. En intressant iakttagelse är att brukskeramik från borgperioden saknas i 

fyndmaterialet. Fyndmaterialet innehåller endast ett fynd av keramik, ett salvekrus av 

stengods tillverkat i Rhenområdet. Denna typ av kärl börjar tillverkas först vid 1300-talets 

mitt, vilket är en tidpunkt då Skeingeborg är ur bruk. Frånvaron av keramik i Skeingeborg kan 

bero på att borgens topografiska placering försvårade transporter av ömtålig keramik. En 

annan orsak kan vara att man har använt sig av dryckesbägare och skålar av metall och trä. I 

Skeingeborg har man påträffat ben och hank av järn, vilka är detaljer till kopparkärl eller 

koppargrytor som kan indikera på att man har valt bort brukskeramik för bruksföremål av 

metall och trä (Ödman 2005:85ff).   

 

Vid och i murarna har man påträffat cirka fem kilo reduktionsslagg. En stor del av 

slaggmängden var funnen i ringmursfyllning, vilket indikerar på att det har förekommit en 

tidigare järnproduktion före borgens tillkomst. Den påträffade slaggmängden visar att det 

troligen inte har förekommit någon större järnprodukt i Skeingeborg. Utgrävningar i 

blästerugnar, exempelvis i Björkefalla by i Vittsjö socken, i området visar att det kan bli upp 

till 30 kilo slagg vid en blåsning. Istället kan slaggen som har påträffats på borggården 

indikera att en mindre smedja kan ha använts till hovslageri (Ödman 2005:89f).   

 

De hästrelaterade föremålen är en annan fyndkategori som visar på resandet och hästens 

närvaro i borgen. I borggårdens nordöstra hörn, vid den förmodade hovslagssmedjan, hittades 

en stor mängd hästskosöm och hästskor. De är kategorins största fyndgrupper och utgör 22 % 

av fyndmaterialet. Detta stärker teorin om att ett hovslageri har varit beläggen i borgen. Andra 

fynd är en ryktskrapa, sporrar och bultlås (Ödman 2005:90f).  

 



 

 

Borgens oktogonala arkitektoniska struktur har enligt Ödman en sakral innebörd och drar 

paralleller med den åttakantiga formens betydelse och symboliken inom kristendomen. Inom 

kristendomen har talet åtta en viktig sakral innebörd och kan starkt förknippas med 

religionens rituella utformning. Talet förknippas med Jesu dop och uppståndelse eftersom 

siffran står för livets källa och för själens odödlighet (Ödman 1996:146; Ödman 2005:118f). 

Den eller de som står bakom uppförandet av Skeingeborg kan också (enligt Ödman) fått 

inspiration av bland annat tempelherreorden. Tempelherreorden och en rad andra kristna 

ordnar använde den åttakantiga formen vid en del av uppförandet av sina borgar och kyrkor 

(Ödman 2005:129ff). 

 

Slutligen har vi kommit till frågan vem eller vilka som låg bakom att uppföra borgen i den 

nordskånska ödemarken. Enligt Ödman är det troligt att borgen grundades i samband med 

kung Valdemars och ärkebiskop Absalons maktövertagande i Skåne, i syfte att kontrollera och 

kuva befolkningen i Göinge (Ödman 2002: 132).  

 

Åhusborgen  

 

Vid Helgeåns mynning i Åhus ligger idag lämningar av en borg. Mellan 1882-83 inleddes den 

första arkeologiska undersökningen av ruinen, som leddes av lektor Abraham Ahlén. Under 

den arkeologiska undersökningen framkom en rektangulär huvudbyggnad, cirka 19 x 10,5 

meter, byggd av gråsten och sandsten placerad i öst-västlig riktning. Mot den östra gaveln har 

ett kvadratiskt torn, cirka 6 x 6 m, infogats. I norra delen av huvudbyggnadens västgavel 

återfanns en tegelomfattad portal som troligen har utgjort byggnadens huvudentré. Den 

tegelomfattade portalen leder in i en rektangulär förhall och därifrån leder en kvaderhuggen 

stenvälvd trappgång ner till ett salliknande rum och vidare uppåt till en stentrappa, som är 

lagd ovanpå ett cirkelformat valv, till övervåningen. I förrummets södervägg har en stentrappa 

lett ut till en rektangulär tillbyggnad genom en mindre tegelomfattad port (Ödman 2002:166; 

Juhlin 2006: 2f).  

 

  

 

 



 

 

I salens sydöstra hörn finns en port till det tegelvälvda tornrummet, vars bottenplan, i likhet 

med förrummet, är högre beläget än salen. Längs salens långsidor finns tre uppåtsluttande 

fönstersmygar och tre välvda rundbågiga arkadbågar. Vid 1882 -  83 års utgrävning var stora 

delar av södra långsidan, inklusive fönstersmygarna och bågarnas överdel, nedrasade, men 

kom senare att återuppbyggas. En arkadbåge lik den ovan beskrivna finns även i salens 

invändiga östra gavel. Mitt i rummet återfinns två kvadratiska, kvaderhuggna pelare som burit 

en arkadvägg och den övre våningens golvbjälklag. De två pelarna har troligen utgjort 

fundament för en valvkonstruktion i någon av de övre våningarna. Den övre våningen i 

huvudbyggnaden finns endast fragmentariskt bevarad vid norra långsidan där två 

fönsteröppningar kan skönjas i murverket. Där huvudbyggnaden och tornet möts, vid dess 

sydöstra hörn, finns en utvändigt kvadratiskt murkonstruktion som fungerat som 

latrintrumma, Murkonstruktionen består av en lodrätt murad avloppskanal från priveterna, 

toaletterna, i våningarna ovan. De bevarade rummen utgör endast borgbyggnadens 

bottenvåning, medan den övre våningen endast är fragmentariskt bevarad vid norra långsidan. 

I den övre våningen har troligen en hall och en större sal varit beläggen. Hur många våningar 

byggnaden och dess torn haft vet man inte. Abraham Ahlén som ledde och ansvarade för 

1882-83 års arkeologiska utgrävning bedömde av den stora mängden raseringsmaterial, av 

sten och större murblock, som påträffades i samband med utgrävningen, att byggnaden kunde 

ha haft fyra våningar inklusive bottenvåningen. Medan Juhlin uppskattar, utifrån de två 

kvaderhuggna valvbågsfundamenten i salen, att byggnaden som mest har bestått av tre 

våningar. Juhlin anser att de är för överdimensionerade för att endast ha uppburit ett 

golvbjälkslag. Istället har de utformats till att klara av ytterligare plan, som troligen har bestått 

av ett övre fristående valvkomplex. En romansk kolonnbas som påträffades utanför sin 

kontext under utgrävningen kan enligt Juhlin ha ingått i den övre tredje våningen (Ödman 

2002:166f; Juhlin 2006:3ff).  

 

Majoriteten av det omfattande fyndmaterialet från under undersökningen har tyvärr försvunnit 

vid efterarbetningen. Kvar av fyndmaterialet finns endast en mindre mängd lösfynd (Juhlin 

2006: 15) 

 

 

 



 

I februari 2006 genomfördes en magnetometerundersökning av anläggningen av personal från 

Regionmuseet i Kristianstad. En magnetometisk undersökning innebär att all magnetisk 

materia under markytan registreras. Vid undersökningen framkom tydligt markerade 

anläggningar vid ruinens västra och östra del. Enligt Juhlin har man påträffat de tidigare 

okända yttre västra och östra borgmurarna. Resultatet av markundersökningen visar även på 

en cirkelformad konstruktion inom befintlig borggård. Juhlin spekulerar om konstruktionen 

kan var resterna av en tidigare okänd borgfas. Norr om anläggningen framkom en stor cirkulär 

markering, vilket kan vara resterna efter ett kärntorn. För att veta mer om de fynd som 

framkom vid markundersökningen krävs en arkeologisk undersökning (Juhlin 2006: 18ff).  

 

Utifrån det arkeologiska materialet var troligen borgen i Åhus vid sitt uppförande, vid 1100-

talets mitt, inte en borg utan ett palats. Anläggningen uppfördes med stor sannolikhet av 

ärkebiskop Eskil i samband med att Åhus kom att ingå i ärkebiskopens ägo år 1149  (Juhlin 

2006:6). Åhusborgen uppfördes under en period då det danska riket härjades av bondeuppror 

och stridigheter om kungakronan. Därför är det troligt att anläggningen i Åhus inte var en 

renodlad palatsbyggnad. Studier av ett topografiskt kartmaterial från 1800-talet och en 

arkeologisk provundersökning år 1978, visar på att borgen är beläggen på en naturlig 

förhöjning. Åsen sträcker sig norrut från borgen för att sedan vika av ett par hundra meter i 

nordvästlig riktning.  Juhlin menar att topografin som omger borgen är idealiskt för att lägga 

försvarsverk på. Därför ska Åhus borgen betecknas som en terrängbunden ringmursborg 

(Juhlin 2006: 28).  De bevarade murlämningarna härstammar ifrån en romansk 

palatsanläggning som på 1270-talet moderniserades och byggdes om till en borganläggning.  

 

Sammanfattning av borgmaterialet 

 

Det arkeologiska materialet från borgarna uppvisar stora brister vid dokumentationen. En stor 

del av fyndmaterialet har försvunnit eller dokumenteras på ett felaktigt sätt. Trots bristerna i 

fynd- och dokumentationsmaterialet har de arkeologiska undersökningarna av borgarna 

bidragit till en ökad inblick i deras byggnads utformning. Efter en genomgång av 

källmaterialet från borgarna kan man konstatera att det finns två typer av borgar, kastal och 

ringmursborg.  Alla borgar som ingår i studien är omgiven av en ringmur förutom Sigosta och 

Åhusborgen.  

 



 

 

På Sigosta har man vid den smalaste delen på halvön anlagt en tegelmur och Åhusborgen har 

en terrängbunden ringmur. Intressant att notera är den annorlunda arkitektoniska 

utformningen bland ringmursborgarna i studien. Grevlundaborgen har en cirkulär ringmur, 

Skeingeborg har en åttkantig ringmur och Kungsbacken omgärdas av en rektangulär ringmur. 

 

Innanför ringmuren har man i Grevlundaborgen, Kungsbacken och Skeingeborg påträffat 

lämningar av större och mindre byggnader. De större byggnaderna är troligen utgjorts som 

huvudbyggnad för borgen. Endast i Skeingeborg som uppvisar lämningar efter hantverk och 

produktion.  

 

Studien av borgarna visar på två byggnads faser under 1100-talet. Den första fasen sker under 

mitten av 1100-talet och den andra byggnadsfasen sker mellan åren 1180 och 1200. Både 

kastalborgen i Helsingborg och Åhusborgen uppförande kan dateras till mitten av 1100-talet, 

medan de övriga borgarna är uppförda mellan 1180 och 1200. Grevlundaborgen kan vara 

uppförd under 1200-talets början, men C14 dateringar av det förkolnade träet och 

förekomsten av keramik, med en datering kring 1180-talet, indikerar på en tidigare datering 

av borgen.  

   

Samhällsliv och organisation 

 

För att förstå den bakomliggande orsaken till att man började uppföra borgar i Skåne under 

1100-talet måste man få en inblick i periodens samhällsstruktur. I följande kapitel kommer jag 

att belysa 1100-talets samhällsstruktur. Avsikten är att placera borgarna i en samhällig 

kontext.  

 

Den politiska strukturen 

 

Början av 1100-talet kännetecknas som en period då styrelseskicket genomgick en förändring 

från ett äldre vikingatidasamhälle som byggde på ätten till ett klassamhälle som dominerades 

av en stark centralmakt.  

 



 

 

Dominerande maktfaktorer som ingick i den styrande strukturen var kungen och den kyrkliga 

organisationen, som hade kapaciteten att utöva en ökad politisk – territoriell kontroll genom 

institutionellt maktutövande via olika ämbeten och ombud. I toppen på den hierarkiska 

organisationen var kungen, vars relationer med landets övriga makthavare byggde på 

tjänsteförhållanden. Inom forskningen råder det delade uppfattningar om vilka maktfaktorer 

som ingick i den styrande strukturen. Istället för att det endast ska ingå två maktelement, 

kungen och kyrkan, vill man även inkludera ett tredje maktelement, det blivande frälset i den 

politiska strukturen, den tredelade samhällsformen (Hermansson 2000:15; Hermansson 

2004:62f).  Koch anser att den tredje kraften är bönderna, bland annat eftersom de av tradition 

hade en stark ställning som fick näring ur de lokala tingen (Koch 1963:287). Christensen 

menar att den tredje maktfaktorn förutom kungamakten och kyrkan var aristokratin. Han 

hävdar att det fanns en betydande aristokrati i Danmark som kan spåras tillbaka till 1000-talet, 

då den kungliga hirden och provinsernas hövdingar formade ett aristokratiskt elitskikt. 

Aristokratin var ett hot mot kungamakten eftersom de var angelägna att bevara sin position 

(Christensen 1945:2-22). Myrdal är av den åsikten att det finns flera olika element som 

tillsammans var en del av den struktur av sociala institutioner som upprättades vid 1100-talets 

början. I denna struktur fanns enligt Myrdal kyrkan och kristendomen, staten och kungen, 

adeln och storgårdarna. Tillsammans utgjorde dessa institutioner en del av ett feodalt 

samhällssystem som tog sin början under 1100-talet (Myrdal 1999:13f).   

 

Hermansson vill betona en kollektivisering av den politiska strukturen istället för att fokusera 

på en politisk struktur som är präglad av ett spänningsförhållande mellan tre separata element, 

där kungamakten och kyrkan betraktas som bestående och statiska institutioner medan den 

tredje parten, bondesamfund eller aristokrati, betraktas som en konservativ och oorganiserad 

kraft som står utanför maktstrukturens inrättningar (Hermansson 2000:21). Genom att 

ifrågasätta existensen av maktens institutionella form vill Hermansson söka den politiska 

interaktionen mellan aktörer och aktörsgrupper i ett statslöst samhälle. Den politiska 

strukturen präglades inte av ett spänningsförhållande mellan institutioner, utan av en elit som 

upprätthöll sina positioner genom olika former av ömsesidiga personlig vänskapsband. Eliten 

bestod av individer som genom börd eller jordinnehav fått tillträde till en speciell del av 

samhället, där en position inom makten kunde nås genom olika individuella strategier.  

 



 

 

Det översta samhällsskiktet var inte beroende av kungamakt eller kyrka utan av nätverk 

mellan de olika maktelementen som baserades på olika förbindelser mellan släktingar och 

vänner (Hermansson 2000:42ff; Hermansson 2004:65ff).  

  

En viktig faktor i upprätthållandet och skapandet av sociala förbindelser och nätverk var en 

bilateral släktstruktur, där man räknade släktskap genom båda könen. Ett omfattande nätverk 

av lojala bundsförvanter skapades genom att eliten gifter bort sina söner och döttrar mellan de 

olika maktelementen. Kungen var en aktör som medvetet använde sig av detta förfarande för 

att stärka sin position. Detta innebar att samhället utgjordes av ett otal överlappande släkter 

som inte var fast avgränsade eller permanenta. Varje individ inom det bilaterala släktsystemet 

tillhörde därför olika släktgrupper. Enligt Hermanson såg den medeltida människan familjen 

som vid en horisontell grupp, där släktskapsbegreppet var relativt och beroende av olika 

politiska omständigheter. Denna funktionella syn på familjen innebar att man med hjälp av 

släktstrateger kunde konstruera sin egen släkt genom att välja släktingar och anförvanter som 

man ville skulle tillhöra familjen, där huvudsyftet var att utifrån sina förbindelser skapa ett 

politiskt instrument. Därför går det inte att göra åtskillnad mellan två separata maktelement i 

form av kungamakten och aristokratin, eftersom elitens medlemmar via olika personliga band 

var så intimt involverade med varandra. Istället för att släktbanden endast utgörs av ätter 

menar Hermansson att vi ska tala om grupperingar eller kollektiv (Hermansson 2000:9f; 

Hermansson 2004:79f).    

 

Om man sammanfattar forskningen av den politiska strukturen under 1100–talet finns det två 

uppfattningar kring dess uppbyggnad. Synen på en politisk struktur dominerad av tre 

maktelement bestående av kungamakt och kyrka och en tredje part som representeras av 

aristokratin eller en bondemenighet har förmedlas av den tidigare forskningen. Uppfattningen 

om att det tredelade samhällssystemet är ett institutionellt synsätt och kan kopplas till ett 

konflikttänkande mellan de olika maktelementen, kungamakten, kyrka och en tredje part 

bestående av stormän från adeln eller bondemenigheten. Den andra uppfattningen är en 

motbild av det institutionella synsättet med ett forskningsmässigt större intresse för 

interaktionen mellan aktörer och aktörsgrupper. Existensen av institutioner ifrågasätts, och 

istället vill man betona den politiska strukturens kollektiva karaktär, där de personliga 

trohetsförhållandena spelar större roll än institutionerna.  



 

Utifrån de olika forskningsperspektiven kan man utgå ifrån att den politiska strukturen var 

uppbyggd kring ett feodalt tänkande, bestående av aktörer från de olika maktelementen. Det 

kan vara svårt att bortse från ett institutionellt synsätt på vilka grupper inom maktelementen 

som tillhörde det styrande skiktet.  I den styrande strukturen ingick aktörer från kungamakten, 

kyrkan och stormän från adeln eller en bondemenighet. För att inte reducera 1100-talets 

maktstruktur till en löst sammansatt struktur, tror jag att den politiska strukturen bestod av 

aktörer från de tre maktelementen. Inom maktstrukturens grupperingar och aktörer fanns en 

hierarki som rangordnade maktfördelningen. Denna maktfördelning kontrollerades av ett 

överskikt, vars makt stärktes eller försvagades beroende på interaktionen mellan olika 

individer och sociala grupper inom maktelementen. Trots att det finns olika uppfattningar 

kring uppbyggnaden av den politiska strukturen, kan man inte frångå det faktum att 

kungamakten var en ständigt närvarande aktör inom det övre styrelseskiktet under 1100-talet.  

 

Politiska stridigheter under 1100-talet  

 

För att återknyta till resonemanget i förgående kapitel ska vi fortsätta diskussionen kring 

maktstrukturer. Kapitlet kommer att fokusera på kungamaktens förändring och utveckling 

under tidig medeltid. Vid början av 1100-talet bestod makten av en lös struktur, där politiken 

byggdes upp kring valkungadömet. Väsentligt för detta styre var att, trots valkungadömet, 

kungaämbetet följde ättens blodsband. Detta betydde att alla som tillhörde kungaätten hade 

samma tillgänglighet till tronen. De som var av kungligbörd kunde genom val i rikets 

landskap utses till kung. Valkungadömet var ett förhållandevis svagt ämbete och förorsakade 

ständiga strider om rätten till kronan. Vid flera tillfällen uppstod inbördeskrigsliknade 

stridigheter när två eller flera tronpretendenter stred om rätten till tronen. Perioden 1131-1157 

är exempel på en långdragen tid av stridigheter, som i huvudsak var en uppgörelse mellan tre 

olika familjer med anknytning till kungaätten: Hvidesläkten, Bodilsönerna och 

Thrugotsläkten.  Intressant är att de tre första decennierna, under kung Niels regeringstid 

1104-1134, kännetecknas som en relativt lugn period. Under Niels regeringstid skedde en 

ideologisk förändring då den kungliga makten ansågs vara given av Gud och inte genom 

folkets val. Kung Niels var den förste danske kung som uppträdde som kung av Guds Nåde. 

Genom införandet av den kristna kungaideologin legitimerade kyrkan och kungamakten 

varandra och kom att skapa en helig allians. Konsekvensen av den ideologiska förändringen 

inom kungamakten var att kungens ideologiska status höjdes och skapade ett hierarkiskt skikt 



över de övriga hövdingaätterna. Vid slutet av kung Niels regeringstid kollapsade den nya 

politiska ordningen då ett flera decennier långt inbördeskrig om tronföljden inleddes. Det var 

först då Valdemar I (1157-82) tillträdde tronen som det blev en inrikespolitisk stabilitet (Lund 

& Hørby 1980:173ff; Carelli 2001:211ff; Josefson 2005:35f) .   

 

Under Valdemar I:s regeringstid stärktes kungamaktens ställning av en serie politiska 

reformer. En av de betydande förändringarna var då arvkungadömet infördes 1170 vid 

kyrkomötet i Ringsted. 

 

Förvaltning och administration 

 

Från slutet av 1100-talet och början av 1200-talet inleds en modernisering av det danska 

samhället. Tiden präglas av en betydande utveckling på många områden. Under perioden sker 

en demografisk uppgång och omvälvande jordbruksteknologiska framsteg med bl.a. 

införandet av trevångsbruket, hjulplogen och vattenkvarnen leder till en genomgripande 

expansion av agrar bebyggelse och odling (Myrdal 1999:16ff; Carelli 2001:96ff). Inom det 

danska riket utvecklas två olika sorters förvaltnings- och administrationssystem som 

kontrollerades av två olika maktelement, kungamakten och kyrkan. Denna utvecklingsprocess 

kallar Carelli för framväxten av en kapitalistisk anda (Carelli 2004:24ff). 

 

Den kyrkliga organisationen 

 

Efter att kyrkan under slutet av 1000-talet lämnat missionsfasen bakom sig äger under 1100–

talets början en intensiv organisationsfas rum inom den kyrkliga administrationen. Grunden 

för denna kyrkoadministrativa nyordning lades redan omkring 1050 i samband med Sven 

Estridssons kyrkopolitiska reform, då landet delades in i nio biskopsstift. Konsekvensen av 

reformen var att ett stort antal kyrkor uppfördes under 1000-talets andra hälft. Nästa stora 

förändring i den kyrkliga utvecklingen i Danmark var inrättande av ärkesätet år 1104. I 

samband med ärkesätets inrättning påbörjades ett omfattande stenkyrkobyggande i Danmark. 

Under 1100-1200-talen uppfördes mer än 2000 stenkyrkor. Den massiva byggnationen av 

kyrkor krävde omfattande investeringar av ekonomiska resurser, vilket tvingade fram en ny 

kyrkoadministrativ struktur.  

 



 

 

Tidigare kom de ekonomiska resurserna till uppförandet av stenkyrkorna från kungamakten, 

kyrkans egna institutioner (ärkesäte, domkapitel, kloster) och enskilda lokala stormän. För att 

skapa en ny ekonomisk grund ägde under 1100-talets början sockenbildningen rum och blev 

en ny organisationsform för utformningen av den kyrkliga strukturen. Sockenkyrkosystemets 

ekonomiska grund kom att utgöras av tiondet. Denna avgift innebar att kyrkan tillskansade sig 

en tiondedel av lokalsamhällets avkastning. Tiondeplikten var en stor börda för 

lokalsamhället, men betydde mycket för sockenorganisationens framtid och 

kyrkobyggnadernas underhåll. Under 1100-talets lopp ökade kyrkans jordinnehav genom 

godsdonationer (Skansjö 1997:65ff; Carelli 2001:251).  

 

Under den tidiga medeltiden framhävdes kyrkans samhälleliga roll och ekonomiska ställning 

genom sockenkyrkosystemets tillkomst. Enligt Carelli präglas den danska kyrkans utveckling 

under 1100-talet av en ekonomisering av den kristna ideologin, och hävdar att fast den kristna 

ideologin var grunden för kyrkans verksamhet var det de nyvunna ekonomiska tillgångarna 

som bidrog till kyrkans utveckling till en samhällsmakt. (Carelli 2001:252).   

 

Häradsindelningen 

 

Parallellt med den kyrkliga administrationen verkade en kunglig förvaltning. Den tidiga 

kungamakten var påverkad av den kyrkliga administrationen. Kung Valdemars jordebok från 

början av 1200-talet, som innehåller avskrifter av avhandlingar från det kungliga kansliet, 

visar på ett kungligt administrativt system som delar in landskapet i härader. Skriften har 

tillkommit under Valdemar II Sejrs regeringstid (1202-41) och visar den högmedeltida danska 

kungamaktens ekonomiska grundvalar och den kungliga maktapparatens regionala och lokala 

uppbyggnad. I kung Valdemars jordebok finns det två handlingar, huvudstycket och 

kungalevslistan, som ger information om den administrativa strukturen. I kungalevslistan 

avspeglas de egendomar, intäkter och de regala rättigheter som tillhörde kronans egendom till 

skillnad från arvegods eller patrimoniet, medan huvudstycket beskriver de skånska häraderna. 

Dessa båda handlingar i kung Valdemars jordebok har tolkats såsom att de administrativa 

strukturer som framträder under 1230 kan relateras tillbaka till tiden före religionsskiftet. 

Landskapets uppdelning i härader har troligtvis skett under 1100-talet, där en äldre, 

förhistorisk indelning i bygder har legat till grund för häradsindelningen.  



 

 

Anglert menar att man kan se två olika strukturer i häradsindelningen, en med härader med 

övertagna bygdenamn och en där de övriga häraderna är namngivna efter by eller annan 

lokalitet (Anglert 1995:43; Skansjö 1997:83; Carelli 2001:221). 

 

Kungalevet har tolkats som kronans kungsgårdar eller förvaltningsgårdar med tillhörande 

egendomar och rättigheter och har i häraderna fungerat som ett lokalt centrum. De utgjorde de 

grundläggande enheter i den kungliga maktapparaten under tidig medeltid. Det var ifrån dessa 

administrativa enheter som de kungliga rättigheterna har kunnat hävdas i lokalsamhället. 

Troligtvis har kungaleven varit knutna till de regala rättigheterna i riket, exempelvis 

gästningsrätten, bötesrätten och efter hand de stående skatterna (Andrén 1983:35f; Anglert 

1995:44).  

 

Kungalevsystemet har ofta kopplas samman med det resande kungadömet, där kungsgårdarna 

ingick i en naturaliekonomi. I denna struktur har gårdarna utgjort ett tillfälligt resident för 

kungen och hans följe att utöva sina regala rättigheter, där vistelseperioden grundar sig på 

tillgången på livsmedel från den lokala produktionen. Uppfattning att det var i huvudsak 

naturaliekonomin som var den bakomliggande orsaken till resekungadömet har ifrågasatts och 

anses vara felaktig. Istället har man hävdat att resekungadömet var uppbyggt kring regionala 

maktutövandet som styrdes av politiska och ekonomiska hänseenden. Däremot var det en 

betydande svaghet i kungalevsystemet att den kungliga maktstrukturen endast fanns 

närvarande vid den tid då kungen och hans följe besökte platsen. Detta faktum var troligtvis 

orsaken till att systemet började förlora sin politiska betydelse och till systemets slutliga 

upplösning under 1200-talets början. Andrén hävdar att det förvaltningsmässiga systemskifte 

grundade sig på kungamaktens förändrade roll under 1100-talet, som ledde fram till en ny 

kunglig förvaltningsstruktur. Det nya förvaltningssystemet baserades på ett system av 

förvaltningscentrar i form av borgar, nygrundade städer och lokalt utplacerade kungliga 

ombudsmän. Därmed försvann behovet av det kungliga resandet och betydelsen av ett 

fungerande kungsgårdssystem. Följden av den nya förvaltningsstrukturen innebar istället en 

ständig närvarande kungamakt i lokalsamhället. Under tiden 1000-1150 hade kungalevet sin 

största politiska och ekonomiska betydelse och kom under 1100-talets andra hälft att ersättas 

med ett nytt förvaltningssystem för kungens maktutövning (Andrén 1983:52ff; Carelli 

2001:221).  



 

Häradet hade fler funktioner än att vara ett distrikt för kunglig förvaltning och uppbörd. De 

var även en regional enhet inom den kyrkliga förvaltningen, under överinseende av 

häradsdekaner, och var även juridiska distrikt. 

 

Diskussion 

 

I denna uppsats ämnade jag att undersöka den bakomliggande orsaken till uppförandet av 

1100-talets borgar i Skåne. För att besvara frågeställningen har jag använt mig av 

litteraturstudier från ett redan sammanställt material. Efter en genomgång av källmaterialet 

kan jag konstatera att det finns stora brister i redovisningen av de arkeologiska 

utgrävningarna. Vid arkeologiska undersökningar av Sigosta har fynd- och 

dokumentationsmaterial försvunnit och några redogörelser för resultaten har aldrig 

nedtecknas. Fyndmaterialet från Kungsbacken har tagits tillvara, men det finns ingen 

redovisning av utgrävningen. Skeingeborg som är den mest undersökta har också ett skiftande 

dokumentationsmaterial. De senare undersökningarna som gjordes mellan 1965-96 har en god 

dokumentationskvalitet. Medan 1950 års utgrävning saknar dokumentation och rapport. 

Bristerna i fynd- och dokumenteringen försvårar en jämförelseanalys över borgarnas 

fyndmaterial. Därför ger det befintliga undersökningsmaterialet inga entydiga svar på frågan 

om orsaken till borgarnas uppförande, deras roll i landskapet eller om det finns något 

samband mellan borgens placering i Skåne under 1100-talet. En återkoppling till uppsatsens 

olika avsitt kan möjligen ge ett antal hypoteser som kan placera borgen i en politisk och 

ekonomisk kontext. 

 

Kapitlen som behandlar borgarnas källmaterial visar att de tre olika maktelement, 

kungamakten, kyrkan och aristokratin som var initiativtagare till uppförandet av borgarna. 

Skeingeborg, Sigosta och Åhus har uppförts under ärkebiskopens regi, medan initiativtagaren 

till kastalborgen i Helsingborg gjordes i kunglig regi. Till vem som uppförde Kungsbacken 

finns det två tolkningsförslag. Borgen kan vara byggd på kungligt initiativ, enligt Anders 

Reisnert byggdes Kungsbacken av kungen för att befästa sin makt i ett frälse tätt område 

(muntlig uppgift, Anders Reisnert).  

 

 



 

 

Det andra tolkningsförslaget är att Kungsbacken byggdes av ärkebiskopen Absalon. I kapitlet 

Kungsbacken i Börringe socken tar jag upp att likheterna mellan Gumlösa kyrkas och 

Kungsbackens kolonetter tyder på att det är samma upphovsman som står bakom uppförandet 

av byggnaderna. I egenskap av medlem i cistercienserorden hade Absalon tillgång till 

yrkesfolk, s.k. lekbröder, som var kunniga i tegeltekniken (Josefson 2005:98ff).  

 

Grevlundaborgen har stora likheter med engelska shellkeeps, där det var vanligt med 

ringmursborgar på kullar. Borgen har troligtvis uppförts av ätten Galen, vilka hade ägor i 

Vitaby (Ödman 2002:152f).  

 

Det finns olika tolkningsförslag till varför man började uppföra borgar under 1100-talet. En 

vanlig tolkning av de danska 1100-tals borgarna är att de byggdes för att skydda sig mot en 

yttre eller inre fiende. Det yttre hotet utgjordes främst av vendernas anfall och plundring. Inre 

hotet är den inrikespolitiska oro som rådde under perioden 1131-1157. Stridigheterna skapade 

ökat försvarsbehov som i sin tur resulterade i anläggandet av borgar (Carelli 2001:223f). 

Skansjö betraktar inte den tidiga medeltidens borganläggningar som passiva och defensiva 

försvarsanläggningar. Istället ser han borgarna som offensiva försvarsanläggningar i syfte att 

behärska betydande överfarter, bevaka riksgränser och skydda viktiga marknader (Skansjö 

1995:74).   

 

Efter att ha gått igenom det befintliga arkeologiska källmaterialet finns det inget som 

indikerar att de skånska 1100-tals borgarna primärt var uppförda för att husa större militära 

enheter. Däremot är flertalet byggda för att hålla en mindre bemanning. Både 

Grevlundaborgen, kastalborgen i Helsingborg, Kungsbacken och Skeingeborg är omgärdade 

av en ringmur som troligtvis har varit bemannad. Längs insidan av ringmuren i Skeingeborg 

har man påträffat stolphål som indikerar att det har funnits en väktaregång på murens krön. 

Sigosta befästning bestod av en tegelmur som skiljde halvön från fastlandet. Troligtvis var 

ärkebiskopsborgen i Åhus omgärdad av en terrängbunden mur (Juhlin 2006:28). En stor del 

av borgarna är strategiskt placerade för att öka försvarskraften. I Grevlundaborgen dämde 

man upp en bäck för att skapa en sjö. Skeingeborg uppfördes på en otillgänglig ö ute i 

Skeingesjön och Sigosta placerades på en halvö.   

 



 

 

Kungsbacken placerades på en 15 meter hög kulle och kastalborgen i Helsingborg byggdes 

ovanför en förkastningsbrant som sträcker sig längs Sundet. Borgarnas utformning och 

strategiska placering visar på en militär betydelse. 

 

Utöver den militära betydelsen kan borgen ha utgjort ett administrativt centrum. Carelli som 

är kritisk mot de tidigare tolkningsförslagen om borgens militära betydelse, betonar istället 

borgens administrativa funktion. Han menar att den inrikespolitiska situationen inte var så 

instabil att det kan förklara borgbyggandet. Vendernas angrepp var inte heller så omfattande 

att de kan användas som förklaring. Istället är den tidiga borgbyggnadsfasen, första hälften av 

1100-talet, ett uttryck för kung Niels maktstrukturella omorganisation där ombud tillsattes för 

det territoriella maktutövandet. Därför ska borgarna tolkas som ett uttryck för kungamaktens 

decentralisering, där borgens funktion, förutom försvar, utgörs av administration och 

territoriell kontroll (Carelli 2001:230). 

 

Det är svårt att fastställa borgens administrativa funktion utifrån källmaterial, eftersom en stor 

del av borgarna saknar ett redovisat fynd- och dokumentationsmaterial. Kastalborgen i 

Helsingborg visar med sin strategiska placering vid Öresunds kortaste överfart mellan Skåne 

och Själland på sin administrativa funktion. Borgen har för kungamakten spelat en stor 

betydelse för kontrollen av sjöfarten genom Öresund. Både arkeologiskt fyndmaterial och 

borgens placering indikerar att Skeingeborg hade en administrativ funktion. Borgens är 

placerad mellan två produktionsområden, den för järn respektive den för tjära. Produkter från 

området, exempelvis timmer, järn och tjära, har förts till borgen för vidare transport söderut 

(Ödman 2002:132). De påträffade medeltida mynten visar på också på Skeingeborgs 

administrativa betydelse. Ärkebiskopsborgen i Åhus ligger placerad vid Helgeå strax innanför 

dess utlopp i Östersjö. Platsen var en av Skånes största och viktigaste 

kommunikationsknutpunkter, där Åhus fungerade som utskeppningshamn.   Åhus var en 

viktig handelsplats som kontrollerades av ärkebiskopen, där fiske och handel spelade en viktig 

roll. Därmed kom borgen att ha en viktig administrativ funktion (Juhlin 2006:6; Carelli 

2007:182) 

 

 

 



 

Utöver borgarnas funktionella aspekter kan borgen genom sin arkitektoniska utformning ha en 

symbolisk betydelse. Borgarna kan ses som ideologiska markeringar av kristendomen och 

korstågens ideal. Till följd av sin ovanliga planlösning och oktogonala form vill Ödman 

placera in Skeingeborg i denna kategori (Ödman 2005:158).  

 

Det råder ingen tvekan om borgens betydelse för den politiska strukturen. 1100-talets borgar i 

Skåne representerar den första medeltida borgbyggnadsfasen. Borgarna användes till att 

bevara en maktstruktur. Ofta handlar det om en legitimering av makten. Det måste också 

poängteras att huvudsyftet för en borgs placering kan i vissa fall försvarsfunktionen ha varit 

mer en symbol än en reell befästning.  

 

Införandet av administrativa system under 1100-talets mitt leder till ett ekonomiskt uppsving 

som möjliggör investeringar till uppförandet av borgar och kyrkor. I detta nya samhällssystem 

ingick borgarna i den kapitalistiska ekonomin, där den samhälliga maktstrukturen utgjordes 

av en elit från olika maktelement vilka verkade för en centraliserad maktstruktur.  

 

Sammanfattning 

 

Analysen av källmaterialet i uppsatsen visar på två borgbyggnads faser under 1100-talet i 

Skåne. Den första fasen inledds under 1100-talets mitt, medan den andra fasen inledds vid 

slutet av 1100-talet mellan åren 1180 och 1200. De två borgbyggnads faser visar att de 

skånska borgarna uppfördes innan och efter de politiska striderna 1131-1157  i Danmark. 

  

Studien visar att initiativtagare till uppförandet av borgarna kom från tre olika maktelement, 

kungamakten, Kyrkan och aristokratin. Kyrkan stod som initiativtagare till majoriteten av 

borgarna i Skåne under 1100-talet.  Den kyrkliga dominansen i av borgbyggandet ska inte ses 

som ett övertagande av makten i Danmark, utan ska istället betraktas utifrån periodens 

rådande maktstruktur. Inom maktstrukturens grupperingar och aktörer fanns en hierarki som 

rangordnade maktfördelningen. Denna maktfördelning kontrollerades av ett överskikt, vars 

makt stärktes eller försvagades beroende på interaktionen mellan olika individer och sociala 

grupper inom maktelementen.  

   

 



 

 

De skånska 1100-tals borgarnas utformning och strategiska placering visar på en militär 

betydelse. Källmaterialet visar på att borgarna var byggda för att hålla en mindre bemanning, 

och var inte utformade att husa större militära enheter. Utöver den militära betydelsen spelade 

borgen en viktig roll i upprättandet av de kungliga och kyrkliga administrativa systemen 

under 1100-talet.    
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