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KÄRNAN I HÄLSINGBORG 

ETT REKONSTRUKTIONSFÖRSÖK 

Av Armin Tuulse 

JVärnan i Hälsingborg är en av de få nordiska borgar, vilkas 
byggnadshistoria klarlagts genom ingående undersökningar.1 

Undersökningen är så pass grundlig, att en förnyad diskussion 
om resultatet kan synas onödig. Det följande får ej heller upp
fattas som en kritik mot Mårtenssons forskningsresultat, utan 
som ett tämligen fritt försök att med hjälp av några analoga 
byggnadsverk skissera en variation av den kända och ofta 
publicerade rekonstruktionen (fig. 1). Mårtenssons monografi 
med sin idérikedom och sina skarpa iakttagelser har inspirerat 
till att söka efter eventuella andra kombinationer. 

Kärnan som tornborg och tornbostad är en frukt av flera 
seklers traditioner. En översikt av tornborgens genesis torde 
här vara överflödig, endast vissa utvecklingsformer skall be
röras, vilka bidraga till en närmare analys av detta speciella 
fall — ett torn med mantelmur och med huvuduppgiften bl. a. 
att fungera som vakttorn. 

Det är märkvärdigt, hur litet grundplanen till ett sådant torn 
har förändrat sig, sedan romarna byggde sina limesturri, vilka 
för sin del äro nära besläktade med grekiska vakttorn, som åter 
ha sina rötter i Orientens äldsta byggnadskonst. En särskild 
utveckling fick tornbyggnaden vid romerska gränsen i Nord
afrika och Främre Asien, där man tämligen snabbt övergick 
från den enkla tornformen till det egentliga bostadstornet. Icke 
endast den romerska militärmakten byggde sådana torn utan 

1 Torsten Mårtensson, Hälsingborgs slott under medeltiden, Hälsing
borg 1934. 
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T MAR-TCNSSÖK INV? Göm GUSTAFSSON D E L ; 9 S + 

/•'ty. 7. Kärnan i Hälsingborg. Rekonstruktion av T. Mårtensson. — Kärnan in 
Hälsingborg. Rekonstruktion von T. Mårtensson. 

även förmögna privatpersoner.2 Samma utveckling upprepas 
senare i Europas medeltida försvarsarkitektur, där man i anglo-
normanniska byggnader har tornborgen i sin mest utvecklade 
form. Tornborgarna lämpade sig bäst som fasta punkter i er
övrat land. 

Man tänker även i synnerhet på normanniska tornborgar om 
man står framför Kärnans i Hälsingborg imponerande bygg-

2 C. Schuchhardt, Ursprung und Wanderung des Wohnturms, Sitzungs
beriehte der Preussischen Akademie der Wissenschaften 1929, XXIII, 
s. 452. 
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Fig. 2. Kärnan i Hälsingborg efler restaurering. Teckning av 
R. Haglund 1894, ATA. — Kärnan in Hälsingborg nach der 

Restaurierung. Zeichnung von R. Haglund 1894, ATA. 

nadskropp (fig. 2). Den företer till sin karaktär en viss likhet 
med tidiga normanniska byggnader, icke minst med det väl
kända, med mantelmur försedda Adernö på Sicilien. Den fort
satta utvecklingen i Frankrike och Britannien gick som bekant 
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i hastigt tempo, — »keeps» och »towers» visa emellertid att 
man dock ej kan räkna med någon direkt kontakt mellan den 
engelska borgtypen och Kärnan i Hälsingborg. Visserligen fin
nas några gemensamma drag, framför allt med senutveckling 

i Skottland, där fyrkantiga 
adelstorn med trapptorn och 
utnyttjande av murnischer i 
interiören i viss mån påminna 
om Kärnan.3 Men dessa äro 
endast allmänna drag. Torn
borgen på de brittiska öarna 
brukar i allmänhet vara långt 
mera artikulerad i sin indel
ning i motsats till den på
tagliga konservatism, som 
sätter sin prägel på Kärnan. 
Även försvarsuppgiften i 
borgkomplexet är en annan. 

För att närmare kunna be
döma Kärnans konsthistoriska 
ställning måste man något 
redogöra för tornborgens ut

veckling i Tyskland, där i motsats till vad som skedde inom det 
anglonormanniska konstområdet försvars- och bostadsuppgifter 
fingo en annan kombination. Medan i Frankrike och England det 
fasta tornet dominerade i försvarsarkitekturen redan under ro
manska perioden, hade detta i Tyskland en mera underordnad 
roll. Kombinationen försvarstorn—bostad uppkom i Tyskland ej 
så snabbt som hos normannerna, utan i stället intog tornet som 
refugium, bergfried, en framskjuten ställning i borgarkitektu
ren. Även om tornet användes som bostad, framför allt i stä
derna (Regensburg, Trier, Mainz, Köln), präglas det av en viss 
konservatism. Impulser från tornborgens utveckling i Bysans 
torde vara sannolika, varigenom alltså även kontakt med ro
merska traditioner nås.4 Mera direkt efterbildades romarnas 

Fig. 3. Borg Windeck i Heidesheim, Hessen-
Rekonstruktion av Bränner. Efter Erik Lund
berg. — Burg Windeck in Heidesheim, 
Hessen. Rekonstruktion von Bränner. Nach 

Erik Lundberg. 

3 W. Mackay Mackenzie, The mediaeval castle in Scotland, London 
1927, s. 180 f. 

* B. Patzak, Palast und Villa in Toscana I, Leipzig 1912, s. 23—24. 
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byggnadssätt vid uppförandet av vakttorn framför allt i kust
trakterna. I Mecklenburg finnas sålunda små vakttornliknande 
romerska burgi, som i urkunderna kallas för propugnaculum 
quod berchfrede dicitur:' Även i Westfalen finnas sådana. Ty-

Fig. 4. Tornet i Wachenheim, Hessen. Efter Kunst
denkmäler Hessen. — Turm in Wachenheim, Hessen. 

Nach Kunstdenkmäler Hessen. 

pen fick en särskilt stor spridning i länderna kring Östersjön, 
Danmark, Sverige och Baltikum. Taarnborg, Sproge, Falsterbo
hus, de s. k. kastalerna, Yxkull vid Diinafloden och några torn-
borgar i Polen kunde i stort sett räknas till samma familj.6 

5 C. Schuchhardt, Ursprung und Wanderung, s. 469. 
' Närmare se M. Olsson, En grupp runda kastaler från romansk tid 

på Sveriges östkust, Fornvännen 1932. — Aage Roussell, Danmarks Mid-
delalderborge, Kjöbenhavn 1942. — E. Wrangel, Sverige och Polen, Tid
skrift för konstvetenskap 1933. — A. Tuulse, Die Burgen in Estland und 
Lettland, Dorpat 1942. 
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Kärnan i Hälsingborg kan ha en viss kontakt med dessa 
äldre traditioner, men bör dock samtidigt betraktas mot bak
grunden av tornbyggnadens vidare utveckling i Tyskland. Detta 
är motiverat genom en rad monument i Tyskland, sora i arkitek

toniskt avseende stå tor
net i Hälsingborg nära. 
I synnerhet i Västtysk
land har tornborgen 
varit populär. Av torn
byggnader i Hessen kan 
Windeck och Wachen
heim nämnas.7 Wind
eck har varit ett vakt
torn med låg mantelmur 
och galleri av trä som 

Fig. 5. Plan av borg i Allendorf, Westfalen. Efler k a r a k t e r i s t i s k a e l e m e n t 
Bau- und Kunstdenkmäler Westfalen. — l'Ian der .. . 
Burg in Allendorf, Westfalen. Nach Bau- und ("g- 3). L n Om en m a n -

Kunstdenkmäier Westfalen. telmur påminnande an
ordning har funnits även 

i Wachenheim (fig. 4); huvudbyggnaden var försedd med ett 
framspringande trapptorn och galleri i en av de övre våningarna. 
Tornet har förhöjts under medeltidens slut, anläggningen på
minner ganska mycket om Kärnan i Hälsingborg. 

Ytterligare andra exempel finnas i Rhenlandet och West
falen, där fr. o. m. 1300-talets mitt det fyrkantiga tornet vann 
allt större spridning.8 I Altendorf (Westfalen) finnas sålunda 
tämligen väl bibehållna ruiner av en fyrkantig tornborg med 
mantelmur.9 Tornet har fyra våningar och har antagligen upp
förts under 1200-talets senare del (fig. 5). Mantelmuren når 
endast i höjd med första våningen. Att muren ursprungligen 
icke kan ha varit mycket högre visa delvis bibehållna skott
gluggar och konsoler på murkrönet. I det enormt rika bestån-

7 K. Bränner, Wohntiirme im Volksstaat Hessen, Teil 1: Rheinhessen, 
Mainzer Zeitschrift 1933, s. 27 ff. 

8 Th. Wildeman, Rheinische Wasserburgen und wasserumwehrte 
Schlossbauten, Köln 1937, s. 24 f. 

9 Die Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Kreis Hattingen, 
Munster i. W. 1909, s. 15 1., Taf. 1—3. 
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det av rhenländska tornborgar såväl i städerna som på landet 
kunna nämnas Erkelenz, Wernerseck och Eltville.10. 

I Vollrats, Rheingau, finns ett fyrkantigt bostadstorn från 
1471, ombyggt 1571—89, då även den präktiga renässanshuven 

Fig. 6. Tornet i Vollrats, Rheingau. Efter Bau- und Kunstdenkmäler 
Wiesbaden. — Turm in Vollrats, Rheingau. Nach Bau- und Kunstdenk

mäler Wiesbaden. 

tillkom (fig. 6).11 Byggnaden med sitt framspringande trapptorn 
och sin låga ringmur, som ligger så nära tornet att den när
mast är att likna vid en mantelmur, representerar gamla väst
tyska traditioner. Bostadsuppgiften är starkt betonad, men tor-

10 Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, VIII, 2: Die Kunstdenk
mäler der Kreise Erkelenz und Geilenkirchen, Dusseldorf 1904, s. 55; 
XVII, 2. Abt.: Die Kunstdenkmäler des Kreises Mayen, Dusseldorf 1941, 
s. 387. — Jfr även Bodö Ebhardt, Der Wehrbau Europas im Mittelalter I, 
Berlin 1939, s. 350. — C. Schuchhardt, Die Burg im Wandel der Welt
geschichte, Wildpark-Potsdam 1931, s. 333. 

11 Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Wiesbaden. I 
Band: Der Rheingau, Frankfurt am Main 1902, s. 217 ff. 
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Fig. 7. Vakttornet i Broeken, Baden. Efter Bau- und Kunstdenkmäler Baden. 
Wachtlurm in Brucken, Baden. Nach Bau- und Kunstdenkmäler Baden. 

net har kvar även sin försvarsuppgift. Eschborn i Ö. Taunus är 
fyrkantigt och försett med en låg mantelmur.12 I Brucken, Ba
den, finns ett vakttorn som i motsats till alla andra har en rund 
grundplan (fig. 7).13 På 4,5 meters avstånd från tornet finns 
en ca 2—3 m hög mantelmur. Liksom de ovannämnda mantel
murarna har även denna varit låg redan från början, vilket del-

12 Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Wiesbaden. II 
Band: Der östliche Taunus, Frankfurt am Main 1905, s. 46. 

13 Die Kunstdenkmäler Badens. IX, 6: Stadt Pforzheim, Karlsruhe 
(Baden) 1939, s. 351. 
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vis kvarstående skottgluggar och tornets ingång visa. Tornet 
härstammar från 1400-talet och har kvar de gamla försvars-
anordningarna. 

Med ovannämnda anläggningar får Kärnan i Hälsingborg 
anses vara nära besläktad, vilket föranlett förf. att göra en när
mare analys av dess rekonstruktion. 

Som de flesta av ovannämnda byggnader har även Kärnan 
tjänat som både försvars- och bostadstorn men framför allt 
som vakttorn, något som här särskilt måste betonas. Kärnans 
bostadsrum ha av allt att döma snarast varit avsedda att tagas 
i bruk om fara hotade. Kungen torde väl knappast heller ha 
bott här annat än undantagsvis.14 Ur rent fortifikatorisk syn
punkt kan Kärnan ej anses vara avancerad. Till borgens försvar, 
kan tornet ej ha bidragit så mycket med tanke på försvars-
metoderna under senmedeltiden, hellre kunde man även här 
tala om en konservatism. Om man skulle tala om borgens mo
dernisering, måste man betona tillbyggandet av flankerings-
torn till ringmuren som viktigaste moment.13 Kärnan var tra
ditionellt inrättad för passivt försvar och därtill bidrogo de 
tjocka murarna i högsta grad. 

Man skulle sålunda ha även mantelmuren anordnad på 
samma sätt som det förekommer i ovan omtalade jämförelse
material från Tyskland. Tornets uppbyggnad kräver nämligen 
icke någon hög mantelmur. Visserligen finnas exempel på höga 
murar kring kärntorn, murar som på tyskt område kallas för 
»hoher Mantel». Dessa böra emellertid uppfattas som ett slags 
skiljemurar och äro ingenting annat än höga ringmurar om
kring tornet och övriga borgbyggnader.16 Exempel härpå finnas 
framför allt under romanska tiden och något senare, t. ex. 
Ortenburg i Elsass, Hirschhorn am Neckar, Freudenberg am 
Main, Hohlenfels i Nassau.17 I Kinzheim vid Schlettstadt har en 

14 E. Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige. Sengotik och renässans 
1400—1650, Stockholm 1948, s. 54. 

15 Mårtensson, o. a. a., s. 10. 
m H. Bergner, Handbuch der Burgerlichen Kunstaltertumer in Deutsch

land, I Band, Leipzig 1906, s. 92. 
17 Flera av dessa och andra analoga byggnadsverk äro avbildade i 

Schuchhardts och Ebh.ord.ts ovan citerade avhandlingar jämte B. Ebhardt, 
Deutsche Burgen, Berlin 1899 ff. 
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Eig. 8, Hälsingborgs sloll på 1580-talet. Förstorad detalj av Brunnska slickel. 
Efter Mårtensson. Hälsingborgs Schluss in den liso-er Jahren. Vergröuerle* 

Ihiail ans dem Sttehe van Braun, Nach Mårtensson. 

sådan ringmur utformats till en märklig arkitektonisk orga
nism. I Frankrike torde Coucy i viss mån räknas till samma 
kategori. Men en mantelmur endast omkring ett torn har icke 
mycket gemensamt med den s. k. »hoher Mantel». Genom att 
omge tornet med en mantelmur erhöll man en vallgrav mellan 
manteln och tornet. Härigenom kunde minering och andra an
grepp mot murfoten förhindras. Själva tornets övre delar voro 
starka nog att motstå angrepp även från de kraftigaste pro
jektiler. 

Det synes därför troligt att det Braunska sticket från 1580-
talet någorlunda riktigt återger proportionerna mellan själva 
Kärnan och dess mantelmur (fig. 8). Mantelns höjd motsvarar 
ungefär två våningshusens höjd. Man har även utnyttjat man
telmuren och inpassat hus mellan denna och Kärnan, vilkas 
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gavlar tydligt synas på sticket. Uppförande eller reparation av 
dessa byggnader torde ha skett vid den tid, då sticket gjordes.18 

En sådan anpassning av senare hus till kärntornet torde vara 
en vanlig företeelse, vilket bl. a. förekommer i gamla slottet 
i Oldenburg, ett byggnadskomplex som även med hänsyn till 
borgens allmänna plantyp står ganska nära Hälsingborgs slott. 
Borgen i Oldenburg är nu helt försvunnen, men ett stick av 
Peter Bast från 1598 visar dess forna utseende.19 Beträffande 
topografi finnas att döma av sticken påtagliga likheter mellan 
de båda slotten. Såsom i Hälsingborg har man även i Olden
burg att göra med en ringmursborg av äldre typ med kärnan i 
mitten. Tornet i Oldenburg torde dock vara äldre än Kärnan i 
sin senaste form. Runt omkring tornet stå även i Oldenburg 
småhus, vilka kanske ha tillkommit på liknande sätt som husen 
i Hälsingborg — inbyggda efteråt mellan tornet och mantel
muren, t _.,_, 

En rekonstruktion av Kärnan med låg mantelmur skulle även 
innebära en reducering av lilla tornets höjd. Redan ur försvars
synpunkt skulle ett sådant smäckert torn, nästan lika högt som 
själva Kärnan, endast försvaga huvudtornets försvar. Om fien
den hade lyckats att erövra lilla tornet, hade det med fördel 
kunnat användas vid angrepp mot huvudtornet. Mårtensson 
har rätt , när han framhäver, att det yt t re förbindelse- eller 
t rapptornet invid huvudtornet är en anordning, som torde sakna 
fullständig motsvarighet.2" Inom den italienska borgarkitektu
ren förekomma emellertid anläggningar med försvarstorn och 
palats förenade med en vindbrygga (t. ex. Montecchio Vesponi 
i prov. Arezzo).21 Men i dessa fall äga bägge byggnaderna lika 
stor försvarskraft, vilket ju ej kan vara fallet i Hälsingborg. 
Trapptornet i Hälsingborg måste ha varit ytterst smäckert och 
kan närmast jämföras med de dekorativa små hörntornen i vissa 

18 Mårtensson, o. a. a., s. 105, anm. 3. 
19 Die Bau- und Kunstdenkmäler des Herzogtums Oldenburg. H. IV. 

Stadt Oldenburg, Oldenburg 1907, s. 21. Sticket är avbildat även i 
Ebhardt, Wehrbau I, Taf. 17, dock med felaktigt datum 1682. 

20 Mårtensson, o. a. a., s. 112. 
21 B. Ebhardt, Die Burgen Italiens, B. III, Berlin 1916, Taf. 128. 
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av Tyska Ordens borgar (Rheden, Mewe), där tornen icke hade 
någon som helst betydelse ur försvarssynpunkt.22 

Om man reducerar mantelmurens höjd, skulle den eventuella 
löpgången på insidan icke haft sådan betydelse, att en särskild 
förbindelse mellan Kärnan och mantelmurens krön skulle ha 
behövt existera. Det räckte med den nedersta ingången till tor
net, om manskapet behövde dra sig tillbaka. 

Men vilken funktion kunna då de två högt belägna in
gångarna på tornets sydvästra sida ha haft, om de icke såsom 
Mårtensson antagit fört ut till det lilla tornet och mantelmuren 
(fig. 2)? Någon anledning att betvivla Mårtenssons noggranna 
granskning av Kärnans murverk finns ej . Genom undersök
ningen har fastslagits a t t tredje nedre våningen ursprungligen 
har haft en dörröppning på sydvästra sidan, där lilla tornet 
fanns.23 Dörren har senare blivit förändrad till en fönsteröpp
ning, kanske samtidigt med att rummet ombyggts till kapell 
och täckts med valv. Ursprungligen låg här kungens daglig
stuga. Dörren eller numera fönstret vetter mot Sundet, mot 
vilket man framför allt ville ha öppen sikt. Säkerligen icke 
minst konungen själv, när han någon gång uppehöll sig i tornet. 
Även om dörren senare förändrades till ett fönster, gjordes 
detta märkbar t större än andra muröppningar och fick en konst
närligt artikulerad ram. Är det icke tänkbart att dörren fört ut 
till en liten altan eller någon annan liknande anordning utan
för kungsgemaket? Motsvarigheter härtill finnas inom den 
borgarkitektur som ovan exemplifierats. Det finns t. o. m. 
exempel som visar, at t man tog upp sådana öppningar, trots de 
risker dessa medförde för tornets försvarskraft. I Hälsingborg 
däremot försvagade kungsgemakets muröppning ej nämnvär t 
tornets motståndskraft. 

I fjärde övre våningen finns en dörröppning på samma sida 
som den ovan omtalade dörren. Denna dörröppning har 
enligt Mårtensson fört ut till lilla tornet, som, om detta an
tagande är riktigt, måste ha sträckt sig ända upp till Kärnans 

22 K. H. Clasen, Die mittelalterliche Kunst im Gebiete des Deutsch-
ordensstaates Preussen, Erster Band: Die Burgbauten, Königsberg i. Pr. 
1927, s. 62, 86 ff. 

23 Mårtensson, o. a. a., s. 85—87. 
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fjärde övre våning (fig. I).24 Både Brunius och Hildebrand an-
sågo däremot, att ifrågavarande dörr lett till en yttre altan eller 
skyttegång, som gått runt Kärnan.25 Pär Axel Olsson har fäst 

Fig. 9. Kärnan i Hälsingborg. Rekonslruklionsförsök av förf. Teckning av J. NOm-
mik. —• Kärnan in Hälsingborg. Rekonstruktionsvcrsuch des Verfassers. Zeichnung 

von J. Nömmik. 

uppmärksamheten på de grova bomhål — omkr. 35 X 45 cm — 
som sitta i nivå med dörrtröskeln, tre på varje sida av tornet 
utom den sydvästra, där det tredje döljes av trapptornet 

24 Ibidem, s. 110—112. 
26 C. G. Brunius, Historisk och arkitektonisk beskrifning öfver Hel

singborgs Kärna, Lund 1845, s. 35. — H. Hildebrand, Sveriges medeltid 
II, Stockholm 1884—1898, s. 762. 
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(fig. 2). I dessa hål kunna ha suttit balkar för en yttre skytte
gång.26 Mårtensson har invänt mot detta under motivering att 
avstånden mellan hålen äro för stora.27 Helt riktigt har han 
tolkat bjälkarna som förankringsbjälkar. Det ena utesluter dock 
ej det andra. En skyttegång på tre, t. o. m. på två knektar på 
varje sida, är under medeltiden en ganska vanlig företeelse 
(jfr t. ex. det ovannämnda tornet i Wachenheim, fig. 4). Lång
bjälkar, som vilade på knektar, kunde nämligen överbrygga 
ganska stora mellanrum med ev. hjälp av snedsträ vor. Om bom
hålen härröra endast från förankringsbjälkar, borde de ha bli
vit igenmurade, såsom skett med hålen längre ned i torn
väggarna.28 

Analoga byggnadsverk visa, att man ur flera alternativ rö
rande problemet om Kärnans övre dörr främst skulle antaga 
lösningen med galleriet (fig. 9). En skyttegång kring tornkrönet 
ägde ju en utomordentlig fortifikatorisk betydelse före de mera 
utvecklade eldvapnens tid, eftersom murfoten härifrån effektivt 
kunde skyddas. Därjämte kunde galleriet tjäna som utkiksplats 
för vaktmanskapet, som torde ha haft sina rum i Kärnans övre 
våningar och som ständigt måste ha spejat ut över Sundet. Att 
dörren är ovanligt bred, beror sannolikt därpå, att den även 
användes som hissöppning. 

Kärnan var en del av borgen, där de olika elementens för
svarskraft vägde jämnt, varför tornet ej får uppfattas som re-
fugium under den romanska tiden med ensidig överdrift av 
försvarssidan. Redan under 1200-talets början märker man i 
västeuropeiska borgar hur en omorganisering sker av försvars
systemet, något som yttrar sig genom en decentralisering av 
försvaret i motsats till en centralisering under äldre tider. I 
stället för att koncentrera försvarets tyngdpunkt till ett kärn
torn börjar man uppdela försvarsfunktionerna på enstaka torn 
och försvarslinjer, vilket skett även i Hälsingborg såsom fram
gick av ringmurens komplettering. Allt för stor vikt bör ej läg
gas vid förhållandet att slottets brunn låg mellan Kärnan och 
den låga mantelmuren. Ej heller spelar det så stor roll, om 

26 P. A. Olsson, Skånska herreborgar, Lund 1922, s. 92. 
27 Mårtensson, o. a. a., s. 102. 
28 Ibidem, s. 56. 
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tornmanteln var något lägre än taknocken av den invid denna 
liggande s. k. yngre hallbyggnaden.29 

I detta sammanhang är tornets datering ett sekundärt pro
blem. Kärnan är till sina övervägande delar tidlös, endast vissa 
partier tillåta en närmare precisering av dateringen. Mårtensson 
har på ett övertygande sätt påvisat de olika byggnadsperioderna 
och på grund av grävningsundersökningar kommit till den slut
satsen, att Kärnan byggdes under Erik av Pommerns tid.30 Från 
dansk sida har Roussell föreslagit Valdemar Atterdag som Kär
nans byggherre,31 en ståndpunkt, som har fått stöd även från 
svensk sida.32 Kanske komma framtida forskningar om den sen
medeltida tornborgens utveckling i Skandinavien att kunna 
lämna ett avgörande bidrag till lösningen av denna daterings
fråga. Såsom framgår av det ovanstående hade tornborgen i 
Tyskland ett uppsving under 1300- och 1400-talen. Det före
faller därför icke helt osannolikt att den tyskuppfostrade Val
demar Atterdag kan ha grundlagt Kärnan och att Erik av 
Pommern färdigbyggt dess övre delar. Sin nuvarande interiör 
måste Kärnan emellertid ha fått vid medeltidens sista skede, 
då bl. a. valvet islagits. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Armin Tuulse: Kärnan in Hälsingborg. Ein Rekonstruktionsversuch. 
Der Kernturm (»Kärnan») in Hälsingborg steht als einziges Uberbleib-

sel der dortigen Burganlage da. Im Mittelalter hatte der Turm vor allem 
die Aufgabe als Wachtturm am Öresund zu dienen, wurde aber bei 
Gefahr auch als Zufluchtsstätte und Hauptturm der Burg benutzt. Das 
Gebäude war auch als Wohnturm eingerichtet mit besonderem Raum 
fiir den König. Das Hauptgewicht wurde jedoch auf den Wachdienst 
gelegt. Die Burg ist 1934 von T. Mårtensson beschrieben und analysiert 
worden, wobei das einstige Aussehen des Kernturms mit hoher Mantel-
mauer und besonderem Treppenturm in Rekonstruktionszeichnungen 

29 Ibidem, s. 101. 
"> Ibidem, s. 141. 
31 Roussell, o. a. a., s. 70. 
32 Lars-Göran Kindström, Sölvesborgs slott, Blekingeboken 1945; den

samme i Fornvännen 1944. 
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dargestellt ist. Die Grundmauern des Turmmantels und Treppenturms 
sind durch Ausgrabungen entdeckt worden; bei der Rekonstruktion der 
Höhe dieser Bauteile hat Mårtensson die zwei hochsitzenden Turöff-
nungen an der Sudwestseite des Turmes angenommen. 

Der Verfasser vergleicht »Kärnan» mit einer Reihe von Turmbauten 
in Westdeutschland, wo als besonderes Merkmal eine niedrige Mantel-
mauer zu konstatieren ist. Analog mit diesem Material wird eine Va
riante der Rekonstruktion des »Kärnan» vorgeschlagen, mit niedriger 
Mantelmauer und Treppenturm. Die Maueröffnung im dritten Geschoss 
(Königsgemach), die nach dem Öresund gerichtet 1st, konnte zu einem 
Altan oder ähnlichem fuhren. Die obere Tur öffnete sich auf eine Holz-
galerie, was auch durch Balkenlöcher bestätigt wird. 

Als Bauherr des »Kärnan» hat Mårtensson König Erich von Pommern 
vorgeschlagen. Der Turm ist in mehreren Perioden erbaut worden, und 
der Verf. neigt hier zur Annahme, dass König Valdemar Atterdag als 
Grundleger des Kernturmes angesehen werden konnte, während die 
oberen Teile von Erich von Pommern vollendet worden wären. 
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