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Saxholms slott i Värmland — ett arkeologiskt 
och historiskt problemkomplex 

Av Arvid Ernvik 
fe.. 

Under arbetet på en ny utgåva av Erik Fer-
nows "Beskrifning öfwer W ä r m d a n d " (1773 
—79) jämte en kommentar därtill har det 
visat sig nödvändigt att granska bl. a. alla de 
uppgifter, som i litteraturen står till buds 
beträffande det s. k. Saxholms slott. Läm
ningar i form av nedrasade stenanhopningar 
och kallmurad gråsten ligger kvar på den 
obetydliga ca 400 m långa och mindre än 
hälften breda Saxholmen (fig. 1) belägen i 
det trånga sundet mellan norra Vänern och 
ölmeviken, omkr. 6,5 km rakt väster om 
Kristinehamn. 

Lämningarna betraktas av ortsbefolkningen 
som rester av en medeltida riddarborg, till
kommen för att skydda inloppet till Ölme
viken. Denna tradition grundar sig på en 
sägen, antecknad 1639 av P. M. Gyllenius i 
hans bekanta dagbok "Diarium Gyllenianum", 
senast publicerad i årsboken Värmland förr 
och nu 1962 med kommentar av C. J. Gard
berg och Daniel Toijer. Efter sin farfar bon
den Nils Mattsson, född i Vase 1528 och 
död i ö l m e den 13 jan. 1639, har Gyllenius 
upptecknat sägnen i sin dagbok i september 
nyssnämnda år, alltså åtta månader efter far
faderns död. Denne var vid sitt frånfälle 110 
år gammal. Gyllenius skriver: 

"September. Den 28 så drogh iagh uth til 
S a x h o l m e n . . . Thenne holmen ähr be-
läghen mitt i sundet emellan Kumbdöön och 
Svartebärghd, och ähr en mykit högh holma. 
Och på honom ähr ett gammalt slott och 
sägess, att then som haffver thet låtit up-
byggia, haffver hett Saxo. En part mena han 
war en tysk af Saxen, och therföre kalladhess 
thet Saxe slott. Emedan han om juule dagen 
war vidh Ölmehäratz kyrckia, haffver hanss 
fru rymbt ifrån honom och satt elden på 

slottet. Hon haffver ock vändt häste skoorne 
tilbakarss, at t alle sporen gingo til holmen, 
tå hon medh en annan man bortfoor. 

När Saxe kom uthur kyrckian och fick see 
slottet brinna, ropade han: Nu brinner Saxe 
Knute, och sålunda bleff thet skiöna slottet 
förstört; thet hålless ännu före wara ägo-
deda r thär uthi. 

Lithet för min födelse (dvs. 1622) begynte 
några unge dränger thär til att gräffva, 
viliandess försökia, om något skulle thär 
f i nnas s . . . T å the hadhe i några dagher 
thär gräffvit och arbetat uthmedh en långh 
vägg och funno ingen ingångh, och när the 
kommo om hörnet på muren in til andra 
wäggen och kommo til dörren på ett för-
huuss, tå fick kyrckioherden sal. herr Chri
stopher Anundson thet veda , och strax lyste 
han them i bandh, och the måste för sitt 
gräffvande ståå kyrckioplicht, och sålunda 
kom thär medh inthet langer. 

Emedan the groffvo, funno the ibland 
kalcken och teglet många små saaker, nemb-
liga förgylla silffverslijder och silffvererade 
fisketänder etc. Thet haffver ochså på then 
tijden varit en myckit långh broo emellan 
Saxholmen och Kumblöölandet, öffver sun
det på västre sijdan, och när thet är myckit 
siöölithet, synass ännu eekeståckerna, som 
haffva stått under broon. På östre sijdan gick 
en iärnlänckia öffver sundet från holmen in 
til Svartebergzlandd. På söder sijdan ähr en 
wägh up til slotet medh wällagda steen-
t r a p p o r . . . Ifrån thetta slottet ähr Ölme
häratz kyrckiedörr taghen, som ähr mechta 
stoor, och alt slätt aff iern . . . " (Diar. Gyll. 
s. 36.) 

Nästa källa är "Ransakningar om Antiqvi-
teterna 1667—84", enligt vilka fogden över 
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16 Arvid Ernvik 

Västersysslet Olof Håål år 1683 utfrågade 
ö l m e häradsnämnd om traktens fornminnen. 
Hååls rapport har följande innehåll: 

"Uthj Ölme häradsz Socken, ähr belägen en 
Holme, wed Namn Saxholmen derest den 
skulle hafwa bodt som skulle kallas Saxen, 
hwaraf bem l c Holma hafwer fått sitt Nampn 
och sijnes än i dagh Murerna effter Slåttett, 
och bem t c Hålme ähr i Siön Sverte omfluthen, 
och säies att han skulle hafwa rest dher ifrån 
in till Kroppa och östersiön på en Holme, 
som kallas Riddarholmen. 

Eliest ähr upfunnit på bem t e Saxholmen 
2 St. Jerndörar, dhen ena brukas nu för 
ölmehäradsz Kirckiodör, och den andra för 
Sakerstigen." (F. L. 9:1. K. B.) 

Biskop A. O. Rhyzclius publicerade 1744 
ett arbete kallat "Sviogothia munita", däri 
han har följande beskrivning av Saxholms 
slott: 

"Saxaholm en gammal och nu både longo-
sedan och aldeles förstörd fästning, som varit 

belägen i Wermdand och ölmehärads Sochn, 
vti ölmehäradswiken emot Wäneren, icke 
longt ifrån Kumblö. På platsen, ther hon 
legat, finnas nog bewis om hennes belägenhet. 
O m hennes anläggning, ålder, öde, förstöring 
och undergång finnes ingenvnderrättdse vti 
Historierna. Man föranledes altså blifwa wid 
traditioner och gängse be rd tdse r så wida och 
lenge the hafwa stöd af någon sannolikhet. 

Thet är en sägn ibland landsfolket, at then 
Herren, som sidst bebodt detta Slott, hafwer 
therföre sörgt sig til döds, at hans Fru, then 
han lefwat i osämja med, och kanske illa 
t radera t , hafwer, medan mannen warit i 
Ottesongen Juledagen, af arghet satt eld på 
slottet; men sielf med the dyrbaraste saker 
rest sina ferde, hafwandes låtit förvt wända 
bak fram på hästskoerna, at mannen hwar-
ken kunde följa theras spår, eller sig annat 
inbilla, än at ock Fruen wore upbränd. 

Thet säges ock, at sedan Slottet således 
blefwet afbrändt och öddagdt , är teglet tädan 
taget til at bygga Ölmehärads Kyrkia af, och 
Kyrkions jerndörr hafwer tilförne warit Slot-

Fig. 1. Karta visande Saxholmens 
läge i ölmeviken. —• Map show
ing the situation of Saxholmen in 
Ölmeviken. 
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Saxholms slott i Värmland 17 

tets, så at Slottet warit ej allenast longt äldre 
än Kyrkian; vtan ock förstördt och förfallet, 
innan Kyrkian begynt at byggas." (Rhyzc
lius 1744, s. 160—61.) 

Den värmländske prästmannen Erik Fer-
now omnämner Saxholms slott på flera ställen 
i sin Värmlandsbeskrivning, utförligast s. 343 
•—-348 i originalupplagan. Här citeras först 
själva sägnen: 

"Almänna berättelsen är 'at en Fru, som här 
bodt och w a r d missnögd med sin Herre, om 
en Julotta, under sin Herres warelse wid 
Messan i Varnum, låtet sko sine hästar 
bakfram, och således, at ej blifwa rögd, åkt 
eller ridet med en annan obefogad Älskare 
bort öfwer isen, sedan eld war tänd på Slot
tet, Porten igenslagen och Nyckelen inkastad 
på Borggården. Herren skal hafwa w a r d an
tingen nog enfaldig, at ej märka sin Frus 
otrohet, eller nog förnuftig, at ömka hannes 
dårskap, och derföre, icke långt efter, sörgt 
sig til döds.' 

Berättelsen är så gammal, at han ej gerna 
kan annat, än wara sann." (S. 345.) 

Två järndörrar från Saxholms slott skall ha 
använts som kyrkdörrar i Ölme kyrka, fort
sätter Fernow. Under slottet hörde ett län, 
"förmodeligen Ölme och Wäse härader. 
Drotning Margaretha gaf, 1392, wid Stock
holms belägring, sin käre och älskade Gunst
ling, Abraham Brodersson, utom flera fastig
heter, äfwen detta Slott med des Län", vilket 
han skulle ha behållit till 1409, då Erik av 
Pommern lät halshugga honom. "Därpå gaf 
samme Konung sit goda ärlica Råd, Ridda
ren Niclis Erengisslesson (Natt och Dag) 
Slottet och tyckes han hafwa här bodt, 
emedan han skref sig til Saxholm." (S. 343.) 

Hur och när slottet förstördes kunde Fer
now dock inte ge någon upplysning om. 
"Mögdigen kan det hafwa sig tildraget förr 
än Engdbrecht Engdbrechtson lät i grund 
förstöra så månge Slott i Riket; emedan Sax
holm ej namnes ibland dem, som inom 
W ä r m d a n d då sågo sit sidsta öde. Men så 
har ock, som trolikt synes, Engdbrecht kun
nat wara så förtrolig wän med Erengisslesson 
at han welat skola des näste . . . I den hän
delsen är mögdigt, at Fru Christina Grip-

hufvud kunnat wara Saxholms bane 1439." 
(S. 345.) 

Efter att i enlighet med "Diarium Gyl-
lenianum" ha beskrivit slottets belägenhet 
avslutar Fernow sin skildring så: 

"Sjelfwa Slottet war bygdt af grof sten och 
kalk ganska starkt, emedan det ungefär kunde 
wara 24 alnar tvvärt igenom, såsom det synes 
wara upfördt i rundel". (S. 348.) 

Enligt Gyllenius dagbok var farfadern bon
den Nils Mattsson född i Vase, tillbringade 
flera år dels i Västergötland, dels på Väst
kusten (Marstrand) som sillfiskare. Efter att 
ha återvänt till Värmland och några år bott 
i Varnum, köpte han 1598 gården Tofta i 
Ölme och bodde där till sin död i januari 
1639. 

Det säger sig själv att Nils Mattsson under 
sin långa vistelse i Västergötland och Bohus
län måste ha träffat många personer och hört 
åtskilliga sägner och folkvisor om riddare, 
kärleksäventyr och flykt på hästar med bak
vända hästskor. Sägnen som Nils Mattsson 
har berättat för Gyllenius kan betecknas så
som en i huvudsak typisk vandringssägen. 
Man kan antaga, att den ursprungligen inte 
haft med Saxholms slott att skaffa. I alla 
händelser är det märkligt, att då fogden över 
Västersysslet i Värmland, Olof Håål, år 1683 
utfrågade ö l m e häradsnämnd, tydligen vid 
ett ting då även allmogen varit närvarande, 
om ortens fornminnen, blev resultatet ytterst 
magert beträffande Saxholmsruinen. Man 
kände endast till namnet Saxe och murläm
ningarna, samt att denne "skulle ha rest där
ifrån till Kroppa" och hållit till på den efter 
honom uppkallade Riddarholmen i Östersjön 
i nämnda socken. Jämför härmed vad som 
avslutningsvis sägs om Bro kronobruks fiskare, 
som från K u m m d ö n flyttade med bruksan
läggning till Kroppa socken 1585 (se nedan) . 

De viktigaste fakta Gyllenius omnämner 
1639 gäller de lösa fynden vid grävningen 
omkr. 1620, de båda långa väggarna, dörren 
till borgens förhus, samt den av Gyllenius 
iakttagna vägen upp till borgen och de väl-
lagda stentrapporna. Även uppgiften om 
bron mellan Saxholmen och K u m m d ö n och 
järnlänken mellan holmen och Svartebergs-
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landet får möjligen betraktas som viktiga. 
Ingenting av allt detta kan numera iakttagas 
på holmen. 

Kärndetaljerna i sägenmaterialet synes 
vara: 

1. Saxe bebor slottet (1639, 1683, 1773). 
2. Hans maka var otrogen (1639, 1744, 

1773). 
3. Då riddaren besökte julottan, tände hon 

eld på slottet och flydde med sin älskare 
på hästar med bakvända hästskor (1639, 
1744, 1773). 

4. Slottet var uppfört av sten och kalk samt 
tegel, som använts vid uppförandet av 
ö l m e nya kyrka (1639, 1744, 1173). 

5. En eller två dörrar togs från Saxholmen 
till Ölme kyrka (1639, 1683, 1744, 1773). 

Såsom senare tillägg bör följande detaljer 
betraktas: 

1. Riddaren sörjde sig till döds (1744, 1773). 
2. De flyende plundrade slottet på dyrbar

heter (1744). 
3. Portnyckeln kastades in på borggården 

(1773). 

Hur förhåller sig då Fernows spekulationer 
om Saxholms län och dess innehavare Abra
ham Brodersson och Nils Erengislesson till 
den historiska verkligheten? För att börja 
med Stockholms belägring bör det påpekas, 
att belägringen synes ha förberetts 1392 och 
pågått i två år. Riddaren Abraham Broders
sons roll därvid inskränktes till att ha varit 
dansk befälhavare vid sidan av riddaren och 
riksrådet Algot Magnusson (Sture). Den 
danske riddaren hade genom giftermål med 
en småländsk jorddrotts dotter förvärvat ett 
omfattande godskomplex i södra Sverige, och 
i egenskap av slottshövitsman och länsinne
havare i Halland utökade han sina egendo
mar och blev en av Nordens rikaste ädlingar. 
Men då Fernow gör honom till låntagare i 
Värmland är det en privat konstruktion. 
Ingenstädes i svensk historia påträffas någon 
uppgift om förekomsten av Saxholms län 
eller att drottning Margareta skulle ha skänkt 
sin gunstling län i Värmland. 

Under medeltiden var Värmland uppre
pade gånger tilldelat gemåler till hertigar 

samt drottningar såsom livgeding. Tidigast 
erhöll hertiginnan Ingeborg, gift med Valde
mar Magnusson, landskapet som livgeding, 
det hände 1319 och hon behöll det till 1329. 
Därefter skänktes Värmland såsom morgon
gåva 1445 till drottning Dorotea, konung 
Kristoffer I I :s gemål. Sedan hon fyra år se
nare gift om sig med Kristoffer I i Danmark, 
sökte hon med all makt få behålla Värmland, 
men det togs ifrån henne kort efter gifter
målet. Kristina av Saxen, konung Hans ge
mål, mottog 1449 samma livgeding. 

Vidare är det känt, att Erik Kettilsson 
(Puke) 1363 tillsattes som marsk över Värm
land. Då han 1396 avled, lades landskapet 
under drottning Margareta. Såsom hennes 
hövitsman över Värmland namnes två år se
nare lagmannen Amund Hatt . Är 1405 mot
tog väpnaren Henning Augustyn Edsholms 
fäste med Värmland, men redan 1414 omta
las Nampne Jonsson som ny hövitsman. Då 
Engelbrekts anhängare 1434 raserade Eds
holms och Amneholms fästen i Värmland, 
omnämnes ingenstädes Saxholms slott eller 
län. 

Man kan fullfölja listan över hövitsman 
över Värmland fram till mitten av 1500-talet. 
Den siste namngivne var Jöran Gera, som 
1561—67 uppbar räntan från Kils och Vase 
(jämte ö lme) härader. "Men sedan hertig 
Karl själv övertagit styrelsen av sitt hertig
döme, blevo alla större abalienationer (av-
söndringar) bannlysta. I hela Värmland före
kom under hans tid ingen enda förläning av 
den storlek, att däri ingick hel kyrksocken, 
mer än den som förunnades Bo Ribbing, en
ligt hertigens brev av den 30 maj 1599 och 
som bestod av Södra Råda socken i Värm
land." (Almquist 1919, s. 186.) 

Nils Erengislesson tillhörde inte ätten Natt 
och Dag utan Hammerstaätten (SBL X V I I I , 
s. 225). Han skrev sig inte till Saxholm utan 
till Faxeholm. Fernow omnämner den danske 
rikshistoriografen Arild Huitfeldts "Dan-
rnarchis Rigis Krönike", troligen andra upp
lagan som utkom 1650—52. Huitfeldt har i 
sin krönika i samband med omnämnandet av 
Nils Erengislesson felskrivit Faxeholm som 
Saxeholm, vilket redan N. G. Djurklou upp
täckte (se nedan) . Den svenske riddaren 
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uppträder i urkunderna tidigast 1396. Han 
var lagman i Södermanland mellan åren 
1406—1409. Som riksråd omtalas han senast 
1413 samt som hövitsman på Faxeholms fäste 
utanför Söderhamn år 1419. I egenskap av 
hövitsman över Östergötland innehade han 
1434—36 och 1438 Ringstadaholms fäste vid 
Norrköping. Han deltog bl. a. i det viktiga 
Kalmarmötet 1436 och var ledamot av rege
ringens femmannakommission, vilken hade 
rikets centralförvaltning om hand under Eriks 
av Pommern vistelse i Norrland. Under 
Engdbrektsupproret övergick Nils Erengisles
son till Engelbrekt och tillsattes av denne som 
hövitsman över Södermanland. 

Denne framstående riddare, en av rikets 

främsta män på sin tid, har säkerligen aldrig 
satt sin fot inom Värmlands gräns, ännu 
mindre varit bosatt på den obetydliga Sax
holmen. 

Slutligen bör det nämnas, att Fernows upp
gift om Catharina Griphufvud såsom Nils 
Erengislessons gemål är felaktig. Dennes 
andra hustru hette Catharina Knutsdotter. 
Därmed blir även det av Fernow nämnda 
årtalet 1439 som tidpunkten för mordbranden 
irrelevant. 

Antikvitetsintendenten Nils Gabriel Djur
klou företog 1866 en forskningsresa till östra 
Värmland. I sina "Bidrag till östra Werm
lands antiqvariska topografi" har han anteck
nat, vad han i orten hört berättas om Sax-

Fig. 2. Djurklous teckningar över 
Saxholms ruin 1866. Efter plansch 
XXI i hans "Bidrag till östra 
Wermlands antiqvariska topo
grafi". — Djurklou's drawing of 
the Saxholm ruin in 1866. After 
Plate XXI in his Contributions to 
eastern Värmland's antiquarian 
topography. 
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holmsruinen. De teckningar han publicerar av 
Saxholms ruin och av Ölmeviken (fig. 2) ger 
anledning betvivla, att Djurklou personligen 
besökt holmen. Både teckningen av holmen 
och viken är upp- och nervända, Saxholmen 
har inte det utseende bilden visar och inte 
heller var ruinen 1866 så hög, jämn och slät-
murad. På kartskissen förlägger Djurklou 
K u m m d ö n i norr, då den i verkligheten är 
belägen i söder. Vidare skriver han om "på 
båda sidor (om vägen till ruinen) uppstigan
de klippblock", som inte existerar. 

Djurklou ignorerar vad Fernow skriver om 
"Ramund" och Saxe, betvivlar teorin om att 
Abraham Brodersson och Nils Erengislesson 
skulle ha haft något med Saxholms slott och 
län att skaffa och påvisar Fernows anam
mande av Huitfeldts felskrivning av Faxe
holm. 

Ramund kan definitivt avfärdas ur sam
manhanget med Saxholms slott genom hän

visning till det faktum, att Hromund Grips
son, som var hans rätta namn och vilken 
Fernow åsyftar, levde i Telemarken, Norge, 
på 870-talet (Jönsson 1923, s. 802). Inte hel
ler kan någon Saxe av dem som omtalas i 
fornvästnordisk litteratur lokaliseras till Sax
holmen. Fernow och före honom Gyllenius 
och dennes farfar har namngivit den finge
rade innehavaren av "slottet" efter holmen, 
vars namn torde innehålla ordet sax i bety
delsen 'sten, klippa', påträffat i drygt ett 
dussin värmländska naturnamn. 

I fortsättningen framlägger Djurklou en 
hypotes om att "äldsta vägen från Wäse till 
Warnum" skulle ha passerat över den bro 
Gyllenius uppger ha varit lagd mellan Sax
holmen och K u m m d ö n samt vidare över sun
det öster om holmen med en färja till Svartc-
bergslandet. Hypotesen saknar all relevans, 
inte minst beroende på den oframkomliga 
terrängen. Äldsta vägen mellan de nämnda 
socknarna hette Redväg och är omnämnd i 
senare hälften av 1500-talet men med säker
het betydligt äldre, då den sammanhänger 
dels med den tusenåriga Letstigen, dels med 
medeltidens stora pilgrimsled genom Värm
land (Ernvik 1974, kap. Medeltida samfärds-
leder). 

Djurklou vill inte frånkänna Gyllenius' sä
gen all grund. Något slags byggnad har san
nolikt stått på Saxholmen, vars ruin han be
tecknar som "kanske en af de märkdigaste 
lemningar af medeltidens befästningskonst, 
som medlersta Sverige har att uppwisa." 
(Djurklou, v. Schoultz-Svenssons utg. 1952, 
s. 80.) Även detta uttalande synes mig vittna 
om att Djurklou inte med egna ögon sett 
lämningarna på holmen. 

Varifrån Fernow hämtat uppgiften om 
fynd av "allehanda fruntimmers redskap av 
silver, såsom fingerbårar, saxkänglar m. m." 
(s. 348) är obekant. Namnet på den kyrko-

Fig. 3. Dörr, som suttit i Ölme kyrka och uppges 
ha tagits från Saxholms slott. Nyckeln anses kunna 
dateras till 1500-talet, likaså dörringen. Gåva till 
SHM 1898. Foto ATA. — Door from ölme church 
and reportedly taken there from Saxholmen castle. 
The key as well as the door-ring may possibly be 
from the 16th century. Given to the National Mu
seum of Antiquities in 1898. 
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herde, som förbjöd utgrävning omkr. 1620, 
skriver Gyllenius Christopher Anundsson men 
bör vara Christophorus Anundi Brunius, vil
ken innehade sin tjänst i ö l m e pastorat åren 
1612—24 (Edestam 1968, s. 147). 

Av det anförda traditionsmaterialet har 
framgått, att sten och tegel skall ha hämtats 
från ruinen och använts vid uppförandet av 
ö l m e nya kyrka. Det skulle kunna ha skett 
åren 1662—65, då södra korsarmen bygg
des, eller 1685, då norra sidans korsarm ut
byggdes, eventuellt vid båda tillfällena. 

Då John Nihlén 1925 förundersökte läm
ningarna på Saxholmen enligt riksantikva
riens uppdrag, fann han inga spår av tegel, 
inte heller kolrester eller aska. De av Gylle
nius omnämnda stentrapporna var helt för
svunna. "Byggnaden torde knappast ha varit 
större än 10 m. i kant. Troligen fyrkantig 
eller i det närmaste fyrkantig . . . Omkring 
30 m. från slottet vidgar sig klyftan till ett 
någorlunda runt rum. Ät SV går från detta 
rum ännu en klyfta, som dock är omsorgs
fullt igenmurad med gråsten, tydligen för 
försvarsändamål . . . På de ställen, där klyftor 
i berget lämnat vägen öppen mot slottet har 
förstärkningar bestående av mäktiga grå
stensvallar uppförts. Dessa finns ännu till 
stor del bevarade." (Nihlén 1925.) 

En järnbeslagen dörr från Saxholms slott 
omtalas 1639 och 1744, två sådana dörrar 
1683 och 1773. Den ena dörren skall ha be
gagnats som kyrkdörr, den andra för sakri
stian i ö l m e nya kyrka. Den förstnämnda 
skänktes 1898 till statens historiska museum 
i Stockholm (fig. 3) och mäter 1,86X 1,14 m, 
den sistnämnda, som länge använts som käl
lardörr på gården Gässlösa i ö lme , har måt
ten 1,65x0,86 m (fig. 4 ) . Anmärkningsvärt 
är, att dörrarna är helt utan brännskador. 

Kyrkoherde J. P. Höjer i ö l m e (1871— 
1904) har i sin sockenliggare antecknat, att 
endast en dörr från ruinen har placerats i 
kyrkan, mellan kyrkans inre och sakristian. 
Där satt den kvar till 1875, då kyrkan repa
rerades och dörren togs bort. Höjer förnekar 
på det bestämdaste, att en andra dörr från 
Saxholms slott skulle tjänstgjort som kyrko
dörr. Enligt honom tillverkades en ny dörr 
1875 och den gamla såldes på auktion, var
vid den inropades av ägaren till gården 
Gässlösa. 

En avvikande redogörelse påträffas, skriven 
av Helge Kjellin, i bokverket "Karlstads stift 
i ord och bild" 1952: " I en inventarieförteck
ning från 1736 stå också upptagna 2 dörrar 
av järn 'efter det gamla Saxholms slott'. Ett 
faktum är att en järndörr till år 1702 suttit 
som västdörr vid ö l m e kyrka men 1702—• 
1784 varit flyttad till norra ingången. Är 1787 

Fig. 4. Dörr, som från Ölme kyrka sålts till Gäss
lösa gärd och använts som källardörr. Återinsattes 
i kyrkan 1946. Foto John Nihlén 1925. ATA. — 
Door sold from ölme church to Gässlösa fann and 
there used as a cellar door. Replaced in the church 
in 1946. 
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byggdes den nuvarande kyrkan, som måhända 
då fick övertaga denna dörr. I varje fall skall 
en järndörr, när en ny sakristia murades år 
1814, ha hamnat i Gäss lösa . . . , och det är 
denna dörr, som 1946 — efter renovering — 
återförts till kyrkan och nu sitter i den samma 
år nybyggda sakristian. Även den är gjord 
av handsmidda järnplåtar, som hopnitats." 
(Kjellin 1952, s. 581.) Det är denna dörr, 
som ses på fig. 5 och som återinsattes 1946. 

Den stora nyckeln, som prosten Nils Brodin 
(kyrkoherde i ö l m e 1744—72, Edestam 1968, 
s. 149) 1756 lämnade ifrån sig till kyrkan, 
skall enligt sägnen vara funnen i Saxholms-
ruinen. Enligt Djurklou torde den större dör
ren med 21 järnlameller jämte tillhörande 
nyckel inte vara medeltida, och han betviv
lar att de ursprungligen hört till slottet. 

Åtminstone nio västgötska kyrkdörrar, ri
kare utsmyckade än Saxholmsdörrarna, har 
av Ernst Fischer daterats till senmedeltid. På 
grund av att ö lmedörrarna saknar all konst
närlig utsmyckning och endast är klädda med 
enkla järnlameller, bör de antagligen dateras 
till tidigast 1500-talet men kan vara åtskilligt 
yngre, då dylika dörrar tillverkades ännu på 
1700-talet (Fischer 1920, s. 156). 

I Fernows Värmlandsbeskrivning publice
ras en teckning över Saxholms slott, utförd 
efter ö l m e häradssigill (s. 143). Även i Rhy
zclius' "Sviogothia munita" finns en bild av 
samma sigill (fig. 5) . Medan sistnämnda bild 
helt överensstämmer med den alltjämt be
varade sigillstampen i Kristinehamns rådhus, 
företer bilden hos Fernow vissa olikheter. Vid 
förfrågan hos statsheraldiker G. Scheffer har 
det visat sig, att ö l m e häradssigill användes 
första gången 1643 under ett Riksens stän
ders beslut av år 1638. Den i sigillet återgivna 
bilden av Saxholms slott måste följaktligen 
betecknas som en fantasibild. 

Det har ibland framhållits, vilket utomor
dentligt strategiskt läge Saxholmens slott kan 
sägas ha haft i det trånga sundet mellan 
norra Vänern och ölmeviken. Emellertid 
skulle ett eventuellt militärt angrepp i äldre 
tid ha inneburit oöverstigliga svårigheter, 
ölmesundet och den innanför belägna viken 
är mycket grunda. Vid lågvatten kan man 
inte nå intill Saxholmen ens med en vanlig 

eka. Innan Vänerregleringen genomfördes 
1938 låg ölmeslätten nästan årligen under 
vatten. Fastän åtminstone 16 gårdar och torp 
i Ölme socken har medeltida ursprung, saknas 
innanför ölmesundet medeltida bebyggelse. 
Följaktligen måste jag ställa frågan: vad 
skulle en medeltida borg på Saxholmen egent
ligen skydda? 

Värmlands borgar, Edsholm och Ämne-
holm, var fogdesäten och säte för landska
pets hövitsman. De topografiska förhållan
dena på Saxholmen är sådana, att en där be
fintlig borg skulle ha utgjort en synnerligen 
obekväm boplats. Försörjningsmöjligheterna 
i trakten var också minimala. På den intill-
liggande K u m m d ö n fanns ingen gård före 
1503. 

Anmärkningsvärt är, att av alla holmar i 
den aktuella delen av Vänern var i äldre tid 
endast Saxholmen underlagd häradets läns
mansboställe, den drygt en mil fågelvägen 
avlägsna gården Karingerud på gränsen mel
lan ö l m e och Vase. 

Fig. 5. Ölme härads sigal'1 från omkring 1638. Ef
ter Rhyzclius' "Sviogothia munita" 1744. — Seal 
of the ölme "härad" from ca. 1643. After Rhyzc
lius' "Sviogothia munita" 1744. 
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Emellertid vill jag till sist framlägga en 
hypotes, som kan synas väl djärv. Jag nämnde 
Kummdön , förr en kringfluten ö, sedan lång 
tid en halvö. Först i 1540 års jordebok upp
tages där en gård, och i Skara stifts kyrkliga 
jordebok för samma år påträffas "Kumbla 
fiske". Visserligen skall enligt folktraditionen 
på Gyllenius' tid på K u m m d ö n ha stått Sax
holms slotts "ladugård", men uppgiften sak
nar historisk förankring. Däremot kan det be
styrkas, att hertig Karl innehade Kummdöns 
kronofiske och en fiskarstuga på ön, tillhöran
de det av hertigen år 1572 grundlagda Bro 
kronobruk i nuvarande Kristinehamn. Stugan 
har omväxlande benämnts hertig Karls fiskar
stuga och jaktpaviljong och befinner sig sedan 
flera år i Mariebergsskogens friluftsmuseum i 
Karlstad. Driften vid järnbruket upphörde 
1585 och rörelsen flyttades då till Kroppa 
socken, varvid hertigens fiskare medföljde. 
Senare lär en liten enklare fiskarstuga ha 
uppförts på Saxholmen, ovisst vid vilken tid. 
På Djurklous teckning över holmen syns stu
gan (1866). Kummdöns fiske var jämte ett 
kronofiske i sjön Värmeln avsett för den per
sonal på omkr. 80 personer, som var i bru
kets tjänst. Troligtvis har hertigen på Sax
holmen låtit uppföra en magasinsbyggnad 
för förvaring av torkad fisk och andra livs
medel för brukets anställda. O m detta an
tagande är riktigt, skulle de nutida läm
ningarna inte vara äldre än från 1570-talet. 

Endast en arkeologisk utgrävning på Sax
holmen kan ge bestämt besked om ruinens ål
der och byggnadens art. 
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Saxholms castle in Värmland 

While working on an edition of Erik Fernow's 
"Beskrivning öfwer Wärmeland" (Accounts 
of Värmland) 1773—79, and an accompany-
ing commentary, the present author found 
cause to examine all the traditions concerning 
the so-called Saxholm castle, of which a ruin 
is situated on the insignificant islet of Sax
holmen in the Ölme sound, six and a half 
kilometers west of Kristinehamn. 

The tradition, which among other things, 
refers to a certain Saxe whose unfaithful wife 
fled with her lover after having set fire to 
the castle, is met with earliest in P. M. 
Gyllenius' "Diarium Gyllenianum", recorded 
in 1639 from his grandfather who died 1639 
aged 110 years. 

Variations of this tradition occur in Bishop 
A. O. Rhyzclius' "Sviogothia munita" (1744) 
and in Fernow's above mentioned work. Fer

now used the then still unpublished diary 
as his source but also included various specu-
lations. In 1866 the ruins were descripted by 
Antiquités Inspedor N. G. Djurklou who in 
a rapport stressed the remarkable nature of 
the ruins. The present author observes that 
since the castle is not named in medieval 
documents, and the location lacked strategic 
importance in the middle ages, another inter
pretation of the ruins lies doser: the ruin 
could be the remains of a tower-like deposi-
tory built to store dried fish and other food 
for these employed in the royal works inti-
gated in 1572 by the then duke Karl (låter 
king Karl IX) at Bro (now Krist inehamn). 
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