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KASTELL 
I NORDISK BORGARKITEKTUR 

i 

Av Armin Tuulse 

JL/BU av det romerska castellum härledda benämningen på on 
regelbunden, fyrkantig borganläggning har relativt sent vunnit 
hävd i borgforskningens terminologi. Borgforskarens kastellbc-
grepp täcker dock ej helt, vad ordet castellum ursprungligen om
fattade. I antikens terminologi betecknar castellum ej en bestämd 
borgkategori utan har en mera vidsträckt betydelse. Caesar använde 
sålunda ordet t. o. m. om galliska folkborgar. Med castellum i in
skränkt bemärkelse har forskningen avsett de lägerborgar, som 
romarna uppförde vid sin limes, och av vilka Saalburg i Rhenlan-
det är den mest bekanta. Dessa lägerborgar utmärkas framförallt 
av sin regelbundenhet. Romarnas stränga organiseringsprinciper 
ha satt sin prägel på dem på ett sätt, som står i skarpaste motsats 
till de nordiska borgarnas oregelbundna och av terrängens beskaf
fenhet beroende planformer. Även den tredje huvudgruppen inom 
borgarkitekturen — tornborgen — utbredde sig i Europa liksom 
kastellet, genom romarnas förmedling. 

Samtliga dessa tre typer, kastellet, den naturbundna, oregelbundna 
borgen och tornborgen, förekomma i särpräglade varianter i de 
nordiska ländernas fäslningsaikitektur. Särskilt tornborgen och 
kastellet äro därvid av intresse. Tornets utbredning och försvars-
uppgifter under namn av kastal ha utförligt belysts av Martin 
Olsson. Samme författare har liksom August Hahr även berört den 
regelbundna borgens, d. v. s. kastellets, utveckling inom ramen för 
den allmänna borgtypologien. Kastellets komplicerade karaktär gor 
det emellertid ändamålsenligt alt ägna det en närmare analys. Då 
vi här komina att följa den utveckling kastellet genomlöpte i län
derna kring Östersjön, ha vi anledning att ägna särskild uppmärk-
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samhet åt Tyska ordens arkitektur. Det visar sig nämligen, att 
Tyska ordens byggnadsprinciper utgöra en betydelsefull faktor vid 
borgarkitekturens utformning i Norden. I belysning av dem fram
träda en rad skandinaviska typformer i elt klarare ljus. 

Den första kontakten med kastellet nådde Nordeuropa genom 
romarnas byggnadsverksamhet. Frankerna övertogo kastelllypen 
och erövrade med hjälp av denna nya form av fästningsarkitektur 
Sachsen. Därefter börjar den regelbundna borgen och tornet upp
träda i nordeuropeiska länder vid sidan av den för dessa trakter 
karakteristiska, vad planen beträffar oregelbundna och av terrän
gen bestämda borgtypen. Ett flertal olika varianter framkomma, då 
de olika typerna korsa varandra. När det gäller att analysera denna 
utveckling, framstå två omständigheter som särskilt betydelsefulla. 
Den ena är murens förhållande till de innanför densamma belägna 
byggnaderna, den andra gäller kombinationen av murens och tor-

• nets försvarsprinciper. Vid ett studium av dessa problem måste 
hänsyn tagas till tidens försvars- och anfallsvapen, till den upp
gift borgen hade att fylla för den, som byggde den, samt slutligen 
till ekonomiska faktorer. Borgen har aldrig gestaltats uteslutande 
med hänsyn till terrängens beskaffenhet. Det är därför principiellt 
oriktigt att, som ofta skett, indela borgarna i höjdborgar och vatten
borgar. Det kontinentala borgmaterialet ger vid handen, att kastell 
uppförts på berg och oregelbundna borgar på slätten, oeh samma 
iakttagelse kan man även göra i de nordiska länderna. 

Redan ganska tidigt utövade den gamla romerska borgformen ett 
avsevärt inflytande. I norra Tyskland har sålunda bevarats en rad 
kastell, av vilka en del äro så romerska till sin karaktär, att de 
nästan kunna förväxlas med sådana. Liknande borgar finner man 
även i hjärtat av det gamla Sachsen i trakten av Weser, Eras och 
Lippe. Trots den kuperade terrängen har kastellprincipen i hundra
tals fall även kommit till användning i alla delar av Rhenlandet. 
Att den normandisk-engelska borgarkitekturen har förbindelse 
med antika former är allmänt bekant. I England voro ännu under 
medeltiden on dol av romarnas befästningsanläggningar i praktiskt 
bruk, och i anslutning till dem byggdes ofta romanska tornborgar 
(Porchester). 

Med hänsyn till dessa omständigheter ligger del i sakens natur 
att även do nordiska länderna, framför allt Danmark, tidigt kommo 
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i kontakt med kastellet. En del av de kända danska lägerplatserna 
från vikingatiden i England lågo på platser, som romerska läger 
förut intagit.1 Att den regelbundna anläggningsprincipcn redan ti
digt från England överförts till 
Danmark visar Trelleborgs 
alltigenom romerska karréin-
delning.2 Därifrån och till ut
bildandet av en regelbunden 
murlinje var steget ej långt. 
Även på andra vägar än över 
England kan kastellet redan ti
digt ha nätt Norden. Det finns 
anledning förmoda, att fram
tidens forskning kommer att 
kasta ljus över kastellborgar 
av avsevärt äldre datum än de 
hittills kända. 

Såsom Rinne visat, finns det 
i Finland on rad ganska tidiga 
borgar, som kännetecknas av 
raka sten- eller jordvallar, 
vilka mötas i rät vinkel, ehuru 
terrängen icke inbjuder därtill. 
Betydelsefullast av dessa bor
gar äro Anttilanniemi i Sorta-
vala (lig. 1), Osippala i Jaak-
kima och Pyöli i Karjalohja.3 

Borgbacken vid staden Borga 
visar samma planform.4 Appel
gren nämner dessutom en rad 
borgar i Österbottens kustland. 

Fig. 1. Plan av Anttilanniemi borg, Fin
land, lifter Rinne. - Grundritt der Burg 
von Anttilanniemi, Finnland. Nach Rinne. 

1 Ella 8. Armitage, The early norman castles of tho British Isles, London 
1912, s. 54. 

2 P. Nörlund. Trelleborg efter fire Åars Udgravninger. Fra Nationalmu
seets Arbejdsmark 1938, s. 79—80. 

• J. Rinne, Suomen keskiaikaisct niäkilinnat, llclsingissä 1914, s. 61 f. 
4 ./. Rinne, Finlands medeltida borgar. Finlands kulturhistoria, utg. av 

P. Nordmann och M. G. Schybcrgson, Helsingfors 1908, s. 203. 
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Fijr. 2. P/an ac Holme borg, Lettland. Efler Xcumann. — 
Grundriss der Burg von Holme, Lettland. Nach Neumann. 

vilka likaledes präglas av rektangulär anläggningstyp. Han för
modar att de stå i samband med Gotland.5 

Även i Baltikum finnas exempel, som tyda på en utbredning av 
kastellet via Skandinavien. Efter att ha byggt en tornborg i Yxkull 
uppförde biskop Meinhard i slutet av 1100-talet en borg av sten 
på ön Dunas Holme (fig. 2). De av kalkstenskvadrer uppförda 
skalmurarna kvarstå till stora delar än i dag.8 Borgen är strängt 
regelbunden med en längd av 40,15 m och en bredd av 34,25 m. Ur
sprungligen saknades byggnader innanför ringmuren. Borgen var 
endast avsedd som lägerplats och som skydd för den kringboende 
befolkningen' i händelse av fara. Anläggningen bar sålunda i alla 
avseenden den gamla falkborgens kännetecken. Vad beträffar den 
tornborg i Yxkull, som uppförts omedelbart före Diinas Holme, 
veta vi, att den byggdes under ledning av murmästare, som inkallats 

8 Hj. Appelgren, Suomen muinaisl innat . Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen 
Aikakauskir ja X I I , Helsingissä 1891, s. 234—236. 

6 A. Tuulse, Die Burgen in Est land und Lettland. Verhandlungen der 
Gelehrten Estnischen Gesellschaft X X X I I I , Dorpat 1942, s. 26—27. 
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från Gotland. Det är mycket sannolikt, att samma mästare efter 
fullbordat värv i Yxkull togo itu med uppgiften pa Diinas Holme. 

I samband med de danska erövringstägen till Estland under 1200-
talets första fjärdedel anlades kastell även i norra Estland. Efter 
Dannebrogslaget 1219 byggde dan
skarna en skans pä Domberget i 
Tallinn (Reval), troligen av trä, på 
en plats, där en estnisk fornborg 
förut legat. Några säkra uppgifter 
om detta första danska fäste i Tal
linn ha vi emellertid icke. Valdemar 
anlade även en borg på ösel 1222. 
Henrik av Lettland berättar i sin 
krönika, att öselborna förstörde den 
borg, som danskarna byggt, efter det 
att konung Valdemar lämnat ön.7 Av 
skildringen av borgens erövring och 
förstöring framgår, att anläggningen 
endast bestod av en ringmur. Det 
var sålunda en lägerplats liknande 
biskop Meinhards borg på Holme. 
Var denna danska borg varit belä
gen har icke med säkerhet kunnat 
fastställas. Folktraditionen förläg
ger den dock till ösels nordkust, till 
Soela, där det ännu vid stranden 
finnas lämningar av jordvallar och 
stenmurar. Dessa bilda en regelbun
den fyrkant av 45 X 42 meter.8 

Den första danska perioden i norra Estlands historia slutade 1227 
med Svärdsbrödraordens ockupation av landet. De nya maktinne
havarna började omedelbart uppföra en borg av sten i Tallinn i 
stället för det av danskarna byggda fästet. Krönikan berättar att 
denna nya borg försågs med murar, torn och gravar. Några år 
senare var borgen färdig. Vid grävningar, som företogos 1935, 

Fig. 3. Tallinns slott under 1200-
talels förra hälft. Strecklinjerna 
markera byggnadens utveckling un
der senmedeltiden. Förf. rekon
struktion. — Schloss Tallinn in der 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. 
Die punktierten Linien deuten die 
Entwicklung im Spätmiltelalter an. 

Rekonstruktion des Verfassers. 

7 Heinriei Chronioon Lyvoniao. E x recensione Wilholmi Arndt, Hanno-
verac 1874, X X V I , 4. 

8 A. Tuulse, Burgen, s. 59. 
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Fig. 4. Plan av det ursprungliga Nyborgs slolt. Efter Clem
mensen. — Grundriss des urspruiigliehcn Schlosses Nyborg. 

Naeh Clemmenten. 

kunde borgens grundplan fastställas (fig. 3). Den utgjorde en lång
sträckt fyrhörning, i vars sydöstra hörn man fann grunden till ett 
runt torn.9 Den sistnämnda företeelsen är särskilt betydelsefull, 
ty nämnda torn torde tillhöra de äldsta av detta slag i Baltikum. 
Tornet är av annan karaktär än senare tiders rundtorn. Tallinn
borgens torn medgav ej någon som helst flankering och tornbasen 
var ganska smal, knappt 6 meter i diameter, ett format, som sna
rare gör det motiverat att kalla byggnadspartiet för en turellartad 
hörnförstärkning. Möjligt är att vi ha att göra med ett av de torn 

• Ibidem, s. 64. — A. Tuulse, Zur Baugeschichte der Tall innor Burg . Pu-
blications du fabinc t dh is to i rc do 1'art do 1'Université de Ta r tu I I , Tar tu 
1937, s. 9. 
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svärdsbröderna enligt krönikan uppförde. Alldeles omöjligt är dock 
icke, alt tornet går tillbaka till danska tiden. Det är inte uteslutet 
att borgen börjat byggas i sten redan mot slutet av den första dan
ska perioden, och att en del av vad som då byggts tagits i anspråk 
av svärdsbröderna. 

För denna sista förmodan talar i viss man den samtida utveck
lingen av borgbyggnadskonstcn i Danmark. Ett ensamstående exem
pel på dansk borgarkitektur vid 1200-talets förra hälft är Nyborg 
på Fyn (fig. 4). Den av tegel uppförda borgen är av kastelltyp och 
kännetecknas av att muren är försedd med framspringande halv
runda, inåt öppna tornliknande partier. Två av dessa ha bevarats i 
borgens västra mur, under det att de återstående kunnat faststäl
las genom Clemmensens grävningar. Ett i öster kraftigt framsprin
gande torn är, vad grundmurarna beträffar, äldre än ringmuren. 
Det har senare ombyggts. Ringmurens hörn voro enligt Clemmen
sens rekonstruktion försedda med runda, inåt Öppna torn med en 
genomskärning, som vida överträffade de halvrunda byggnadspar-
lier, vilka befinna sig på ringmurens sidor. I dessa hörntorn har 
man velat se Skandinaviens första flankerande torn.10 En närmare 
undersökning av borgens utseende före de senmedeltida ombyggna
derna ger emellertid vid handen, att hörnen endast voro försedda 
med turelliknande förstärkningar, vilka icke fyllde någon funktion 
ur flankeringssynpunkt. Nyborg kan sålunda ej jämföras med 
»Crac des Chevaliers»,11 denna borg, som bildade epok genom att 
flankeringsprincipen här först började tillämpas, varigenom impul
sen gavs till den franska borgbyggnudskonstens nydaning. Redan 
rent kronologiska skäl göra det omöjligt alt inordna Nyborgs stora 
rundtorn i den skandinaviska borgarkitekturon vid 1200-talets bör
jan, ty flankeringstorn göra först långt senare sin entré i Nordens 
försvarearkitektur. Däremot är det befogat att betrakta Nyborg 
som ett uttryck för den normannisk-engelska borgarkitekturen. 
Turellartade murappendix äro ganska vanliga i detta material 
redan på romansk tid. Exempel härpå påträffas både i Englund 
och i Frankrike. Det most kända av dessa monument är donjonena 

10 T. Mårtensson, Hälsingborgs slott under medeltiden, Hälsingborg 193-4, 
s. 10. 

11 Aa. Roussell, Danmarks Middelalderborge, Kjöbenhavn 1942, s. 54. 
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i Loches och Houdan men även Chåteau de Niort kan nämnas.12 

1 England finna vi tureller på Towern i London, i Rochester, Mont-
gomery och Plaxtole i Kent13 för att nu endast nämna några exem
pel. Även vad beträffar anläggningen i dess helhet torde Nyborg 
ha inspirerats av anglo-normanniska förebilder. Mera direkt än på 
andra håll i Norden bevarar den brett anlagda planens regelbundna 
ringmur ett romerskt drag. Den för medeltiden typiska additions
principen, som snart skulle göra sig gällande i sträckningen av 
murlinjerna, har här ännu ej kommit till uttryck. Med undantag av 
det äldre fyrkantiga tornet är »Palladium» vid västra muren den 
främsta byggnaden innanför murarna. Huset omtalas i en urkund 
från 1265, men på grund av detaljer, som kommit till synes vid 
restaureringen, torde man vara berättigad anse, att byggnaden ej 
uppförts efter 1200-talets mitt.14 

Från 1200-talets förra hälft stammar även Dragsholm på Själland. 
De äldsta delarna äro syd- och ostflyglarna, vilka äro lagda i rät 
vinkel mot varandra. Till dessa flyglar fogade sig av allt att döma 
spärrmurar i norr och väster, så att anläggningen i sin helhet re
dan från början hade en fyrhörnig plan. I södra flygeln återstå be
tydande delar av ett palats från romansk tid. Dess fönsterförsedda 
gårdsfasad kan relativt noggrant rekonstrueras. På grund av dess 
former har Roussell förmodat ett samband med fransk arkitektur.15 

En närmare analys av Nyborgs och Dragsholms interiörarkitektur 
är omöjlig att genomföra i brist på faktiskt underlag. Det kan 
emellertid förmodas att förbindelserna med den engelsk-normanni-
ska arkitekturen gjort sig gällande även härvidlag. Dock måste 
man även räkna med inflytande från tyskt håll.16 

Från och med omkring år 1200 är kastellets ställning säkrad i 
södra Skandinavien. Sjöborgs från denna tid stammande murar äro 
anlagda mer eller mindre regelbundet efter kastellets principer, 
men man har hindrats från att draga de yttersta konsekvenserna 

12 C. Enlart, Manuel d'archéologie frantjaise II. Architecture civile et 
militaire, Paris 1904, s. 504. 

13 Geo T. Clark, Mediaeval military architecture in England, Vol. II, 
London 1884, Face s. 309. — T. H. Turner é J. H. Parker, Domestic Archi
tecture in England I, Oxford and London 1877, s. 173 f. 

14 Danske Slotte og Herregaarde III, Köbenhavn 1943, s. 10. 
15 Aa. Roussell, op. cit., s. 56—57. 
18 Jfr. B. Thordeman, Alsnö hus, Stockholm 1920, s. 156. 
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genom att vara bunden av hänsyn till en äldre oregelbunden an
läggning. Vordingborg anlägges vid mitten av 1200-talet efter en 
ny regelbunden plan, som ersätter den äldre oregelbundna.17 Hörn
tornen ligga innanför murlin-
jen, ty flankeringstanken hade 
ännu ej nått Skandinavien. Till 
samma århundrade har Taarn-
borgs kvadratiska ringmur da
terats, under det att tornet i 
dess mitt skulle vara något 
äldre. Alldeles omöjligt är det 
dock inte, att även den regel
bundna ringmursanläggningen, 
eller i varje fall en föregång
are därtill i form av vallar el
ler pallisader, går tillbaka till 
1100-talet. Taarnborg är ett ut
märkt exempel på kastellets ti
digaste utvecklingsform i 
Skandinavien. 

Svenska motsvarigheter till 
Taarnborg finna vi i viss mån 
i Falsterbohus och Aranäs. Hu
vudaccenten ligger i båda fal
len ännu på kärnbyggnaden, 
och den anslutna ringmuren 
har endast sekundär betydelse. 
Vad Aranäs beträffar har man velat sätta torn och ringmur 
i samma kronologiska förhållande till varandra som motsva
rande partier i Taarnborg.18 Enligt vår mening torde man dock 
ha anledning förmoda att ringmur och centralbyggnad planerats 
samtidigt. Aranäs är ej det enda exemplet på ett tidigt kastell i 
Västergötland, där kontakten med den engelsk-norrrmnniska utveck-

Fig. 5. Rekonstruktion av del medeltida 
Nyköpingshus. Efler Bohrn. — Rekon
struktion von Nyköpingshus im Mittelalter. 

Nach Bohrn. 

17 M. Olsson, Stockholms slotts historia I, Stockholm 1940, s. 20; se ocksä 
Af. Olsson, Stockholms slotts medeltida byggnadshistoria. Samfundet S:t 
Eriks Årsbok 1929, s. 124. 

18 B. Schnittger och Hanna Rydh, Aranaes, en 1100-tals borg i Västergöt
land, Stockholm 1927, s. 78. 
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lingen synes ha varit särskilt intim. Även Gälakvisl vid Skara och 
Axevalla representera samma grundform som Aranäs, vad mur-
systemet beträffar. Regularitcten synes här hänga samman med 
de principer, som sedan gammalt gällde lägerplatsens ringmur. Den 
koncentration av anläggningen, som i Aranäs åstadkoms av central
byggnaden, saknas här. Berthelson daterar de båda nämnda bor
garna till 1200-talet. "> 

Birger Jarls tid medförde väsentliga förändringar i kastellets 
utveckling. De mest kända monumenten från hans tid äro borgarna 
i Nyköping (fig. 5), Örebro och Stockholm. Särskilt de två först
nämnda företräda jämte möjligen den från samma tid stammande 
borgen i Västerås en tidig, ur det fria lägerkastellet framvuxen typ, 
som ombildats efter nya principer. Mur och torn ha gjutits sam
man till en fortifikatorisk enhet och tillsammans ha de bildat en ty
pisk medeltida borg med alla dess beståndsdelar — mur, torn och 
bostad.-'0 Mellan torn och bostad dragés gränsen ej sällan mindre 
skarpt. Murens roll som sammanbindande element mellan borgens 
olika delar är nu avsevärt större än under tidigare period, då torn 
och palatsbyggnad voro självständiga anläggningar innanför ring
muren. Den nya torntypen är ej längre besläktad med den engolsk-
normanniska donjonen, men deri har ej heller den tyska bergf ricdens 
ensidigt försvarsbetonade funktioner. På samma sätt framstår pa
latsanläggningen ej längre som en så arkitektoniskt dominerande 
accent som tidigare utan är snarare endast ett större hus bland 
andra. Ofta förefaller det t. o. m. som en överdrift att benämna 
ifrågavarande byggnad med ett namn, som genast för tankarna till 
det kontinentala riddarlivets glanstid. Den nordiska borgen ut
vecklar sig i riktning mot att bli nyttobetonad oeh först senmedel
tiden medför en ändring härvidlag. 

Ur fortifikatorisk synpunkt är dot betydelsefullt alt flanke-
ringsprincipen ej slagit igenom vare sig i Stockholm, Nyköping 
eller Örebro. Tornen äro alltjämt placerade i murlinjen liksom de 
vid sidan av dem byggda husen. Ett undantag utgör Södra tornet i 

'" B. Berthelson. Västergötlands befästningar och herremansborgar fr.-in 
den äldre medeltiden, Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift, 5, 2 
hft., s. 44 f. 

20 E. Lundberg, Herremannens bostad I, Stockholm 1935, s. 136. 
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Stockholms slott.21 Enligt Martin Olssons rekonstruktion äger det 
nämligen alla flankeringcns egenskaper i former, som vid denna 
tid ännu ej utbildats i de nordiska länderna. Även om ett torn i en 
eller annan borg på denna tid byggdes utanför inurlivet, så be
tyder ej detta, att man uppförde 
tornet med den medvetna av
sikten att det skulle kunna 
flankera. Ett talande exempel 
är Ragnhildsholm, som uppför
des under förra hälften av 
1200-talet (fig. 6). Att det mäk
tiga tornet här lagts vid sidan 
av den kastellmässigt byggda 
ringmuren innebär endast, att 
man velat spara utrymme. Lik
nande fall påträffa vi även på 
kontinenten. Den ovan skild
rade utvecklingen av den nor
diska borgen innebär att kon
takten med den engelsk-nor-
manniska traditionen upphör. 

Fig. 6. 
Berg. — 

Plan av Ragnhildsholm. Efler 
Grundriss von Ragnhildsholm. 

Nach Berg. 

Tendensen inom den engelsk-normanniska borgtypens, d. v. s. 
donjonens utbredningsområde kännetecknas av att ringmur och 
torn även i fortsättningen betonas var och en för sig, till 
dess att flnnkeringsprincipens utveckling framkallade en holt 
ny borgtyp. Men den hade emellertid de nordiska länderna 
ännu ej stiftat bekantskap vid 1200-talets mitt. Parallellexcm-
pel till de svenska 1200-talsborgar, som vi ovan nämnt, finna vi där
emot inom den tyska borgarkitekturen. Ehuru bergfrieden här ofta 
utbildats som en särskild isolerad stödjepunkt finner man även 
borgar, där kombinationen av torn, murar och bostad mycket nära 
överensstämmer med den, som kännetecknar de skandinaviska bor
garna. Bland de rhenländska 1100-talsborgarna påträffa vi sålunda 
kastell av samma typ som de svenska från Birger Jarls tid. Av 
dessa nämna vi Sooneck, där det massiva fyrkantiga tornet place
rats i borggårdens hörn vid sidan av bostadshusen på samma sätt 

51 M. Olsson, Stockholms slotts historia I, s. 52. 
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Fig. 7. Slrahlegg i Graubunih-n, enl. teckning från 1892. Efter Poetchel. Slrahlegg 
in Grauhunden, nuch Zeichnung von 1892, Nach Poeschel. 

som fallet är i Nyköpingshus och Örebro slott. Ett annat exempel 
på en de svenska borgarna närstående tysk anläggning är Rudels-
burg vid Saale. Även i Schweiz vid Rhens övre lopp var anlägg
ningstypen ej okänd att döma av borgen Slrahlegg i Graubiinden 
(fig. 7).22 Ragnhildsholms plantyp med huvudtornet placerat in
till ringmurens yttre sida återfinna vi i den kända borgen Thurn-
berg, den s. k. Maus vid Khen. Ännu närmare'Ragnhildsholm står 
Gutenfels, likaledes vid Rhen (fig. 8). Även till Birger Jarls borg 
i Stockholm finna vi motsvarigheter på tyskt område, t. ex. Schön-
burg vid Saale, där en kastelliknande borg och förborg lagts om
kring den runda bergfrieden på samma sätt som kastalen i Stock
holm omgivits av murar och längor. Det må dock erinras om att 
en liknande typ även förekommer i England såsom fallet är med 
den redan av Olsson nämnda borgen i Skenfrith.23 Av allt att döma 
ha i Stockholm impulser från såväl Tyskland som England gjort 
sig gällande. 

22 E. Poeschel, Das Burgcnbuch von Graubiinden, Ziirich u. Leipzig 1930, 
s. 271. 

-" M. Olsson, Kalmar slotts historia, Stockholm 1944, s. 241. 
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Fig. 8. Plan av Gulenfels vid Rhen. Efler Ebhardt. —• 
Grundriss van Gulenfels um Rhein. Nwh Ebhardt. 

Den svenska borgarkitekturen på 1200-talet karakteriseras av 
denna blandning av element från olika håll. Direkt kunna de sven
ska borgarna ej jämföras med vare sig tysk eller engelsk borg
arkitektur, ty de lokala särdragen äro starkt dominerande. De vik
tigaste och typbestämmande borgarna i Sverige voro riksborgar 
och sakna därför de individuella drag, som känneteckna den äldre 
eller samtida feodalarkitekturen i Västeuropa. Här finna vi en av-
orsakerna till att den skandinaviska borgen blir strängare till sin 
karaktär och enklare till alla sina delar än dess kontinentala 
motsvarigheter. 

Även i fortsättningen gick utvecklingen i Skandinavien i unge
fär samma spår. Det i eller innanför murlinjen ställda huvudtornet 
lever kvar, men vid sidan härav börjar flankeringsidén att göra 
sig gällande. Några väsentliga förändringar av anläggningen i dess 
helhet medför den dock ej. I Daumark är Kalö borg ett exempel på 
denna övergångsform. Borgen grundlades av Erik Menved 1313 och 
utbyggdes slutgiltigt av Kristoffer II och Valdemar Atterdag (fig. 
9). Ehuru borgen endast delvis kom till utförande under Erik Men
veds tid har forskningen kunnat fastslå, att den fortsatia byggnads
verksamheten i huvudsak följde den grundform, som först angi-
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Fig. 9. Plan av Kalö. Efter Smidt. •— Grundriss von Kalö. 
Nach Smidt. 

vits.24 Grundplanen är kastellartad med regelbunden förborg. Ett 
mäktigt fyrkantigt huvudtorn ligger i muren mellan huviidborg 
och förborg. Kalö för tanken till tyska förebilder, för vilka Eckarts-
berga i Thuringen är prototypen.25 Borgen uppvisar ett nytt ele
ment, nämligen ett rundtorn med flankerande egenskaper i huvud
fästets nordöstra hörn. Även detta torn tillhör Erik Menveds tid. 

I stort sett leva emellertid de gamla formerna vidare. De under 
24 C. M. Smidt, Udgravningen af Kalö. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 

1944, s. 88 f. 
25 C. Schuchhardt, Die Burg im Wandel der Weltgeschichte, Wildpark-

Potsdam 1931, s. 223. 
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den andra danska perioden i Nordestland uppförda borgarna ansluta 
sig till samma grundplan som Kalö ehuru utan flankerande hörn
torn. Det bästa exemplet är borgen i Narva, som grundlades under 
1300-talets förra hälft och vars likhet med Kalö redan Karling har 
fäst uppmärksamheten pä.26 Borgen i Rakvere (Wesenberg) präglas 
av ungefär samma planform och även de tillbyggnader till borgen 
i Tallinn, som verkställdes under denna tid, följde samma system.27 

Alla dessa estländska borgar ombyggdes senare under Tyska ordens 
tid. Murfogar, grundmurar och äldre ritningsmaterial göra det 
emellertid möjligt att med stor sannolikhot angiva, huru bor
garna ursprungligen utformats under den danska tiden. 

I förhållande till situationen i Västeuropa kännetecknas dessa 
estländska borgar av ett konservativt försvarssystem. Vid den tid, 
varom här är fråga, hade flankeringsprincipen sedan länge prakti
serats i Frankrike och England. Ett tidigt svenskt exempel pä flan-
keringslanken är Kalmar slott. Vad planen beträffar har man här 
ej strängt anslutit sig till kastcllformen. Av större betydelse är 
emellertid att man konstruerat kraftiga flankerande rundtorn och 
placerat dem pä ett sätt, som erinrar åtskilligt om vissa engelska 
s. k. koncentriska borgar. Olsson, som undersökt Kalmars engelska 
och franska förebilder, har särskilt framhållit Harlcch som ett re
presentativt exempel på den epokgörande engelska borgbyggnads
konsten under Edvard I:s tid.28 Enligt samme författare byggdes 
tornsystemet i Kalmar vid 1200-talets slut. Det måste da uppfattas 
som ett mycket tidigt exempel på de moderna principerna med hän
syn till borgarkitekturens utveckling i Sverige. Kalmar slott synes 
dock ej enbart ansluta sig till de fransk-engelska borgarna, utan 
även innehålla några tyska element. Framför allt göra sig dessa 
gällande i planformen och i porttornet. Det sistnämnda för Kalmar 
slott till den grupp borgar, som kallats porttornsborgar och som 
utom i England är särskilt väl representerad i det rhenländskt-
westfaliska området. Särskilt några borgar från 1300-talet i denna 
trakt stå Kalmar mycket nära (t. ex. Gudenau vid Bonn).29 

2S S. Karling, Narva, eine baugeschichtliche Untersuchung, Tartu 1936, 
s. 62. 

27 A. Tuulse, Burgen, s. 67. 
28 Jlf. Olsson, Kalmar slotts historia, s. 243. 
•• Th. Wildeman, Rheinische Wasserburgon und wasserumwehrtc Schloss-

bauten, Köln 1937, s. 41 f., fig. s. 77. 
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Fiflr. JO. 7io/ms omkring år 1600. Efler Stedl. — Hohus um 1600. Nach Sledt. 

Några andra borgar med flankerande rundtorn förutom Kalmar 
uppträda ej i Norden vid denna tid. Man har nämnt Bolins i detta 
sammanhang.30 Denna borg är dock ett lägerkastell av rhenländsk 
typ och var från början försedd med tre något flankerande fyrkan
tiga torn i tre av hörnen (fig. 10). Det i öster belägna s. k. Röda 
tornet torde ha fått sin runda form först på 1500-talet. De övriga 

50 A. Hahr. Nordiska borgar från medeltid och renässans, Uppsala 1930. 
s. 78—79. 
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delvis ännu bevarade rundtornen kunna jämförelsevis noggrant 
dateras till 15- och 1600-lalen.31 

Från och med mitten av 1300-talet blir den runda formen domi
nerande vid tornbj^ggena. Den byggnadsverksamhet, som utövas 
under Valdemar Atterdags tid, präglas 
starkare än förut av den rhenländska 
strömningen inom borgarkilekturen. Ett 
talande exempel härpå är den nya an
läggningen i Vordingborg. Gaasetorns 
släktskap mod liknande torn i Schweiz' 
ordensborg och i Tallinns slott (Långe 
Herman) ligger i öppen dag. Vad bor
gen i Tallinn beträffar, sä ha vi redan 
tidigare fäst uppmärksamheten på sam
bandet med Rhenlandet. Även stadsmu
rarna i de nordiska länderna röja vid 
denna tid rhenska drag. Vordingborgs 
nya mursystem kan närmast jämföras 
med stadsmurar av denna typ.32 

Under Valdemar Atterdags tid uppträdde emellertid även andra 
nya tendenser. Ett uttryck härför är Gurre ringmur med dess fram
springande fyrkantiga hörntorn (fig. 11). Man har i detta fall hän
visat till Termoli i Italien som en trolig utländsk förebild.33 Lik
heten är även anmärkningsvärd, och det är inte osannolikt alt ko
nung Valdemar fått inspirationen till den sydländskt präglade an
läggningen på sin pilgrimsfärd till det heliga landet. 

I samband med det fyrkantiga kastellet i Gurre får emellertid 
även ett annat problem aktualitet, som från och med 1300-talet får 
en allt större betydelse för utvecklingen av den nordiska borgen. 
Vi avse inflytandet från den Tyska ordens borgar. 1 kastellets ut-

Fig. 11. Plan av Gurre. Efler 
Smidt, - - Grundriss von Gum. 

Nach Smidt. 

31 6'. Sledt, Bohus såsom dansk-norsk fiistning. Bidrog till kännedom om 
Götoborgs och Bohusläns fornminnen och hisloria, 5 B., Göteborg 1894, 
s. 36; jfr. Georg F. L. Sarauw, Studier rörande Bohus som norsk fästning. 
Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings Tillskrift. 3 B., 1926—1931, 
Göteborg 1Ö27—1932, s. 25 f. 

82 De runda ringmurstorncn på Tunsbergshus, Norge, likna Vording
borgs tornsystem oeh tordo vara från samma lid (17. Fischer. Gamle norske 
kongeborgor. Tidens Tegn 1927). 

33 Aa. Roussell, op. cit., s. 50. 
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vecklingshistoria spela ordensborgarna en mycket stor roll. Ordens 
första borgar i Preussen röja dock föga egenart. Eftersom Orden 
vid sin överflyttning till Preussen år 1230 snabbt behövde skaffa 
sig operationsbaser, uppförde den sina första fästen på platser, 
där de gamla pruzzernas borgar förut lågo. De nya anläggningarna 
anpassade sig därvid i stor utsträckning, särskilt vad planen be
träffar, till de äldre befästningarna. Dessa första borgar äro ter
rängbundna s. k. Abschnittsburgen. Även när borgarna anlades på 
helt nya ställen vid de viktiga vattenvägarna, följde de under de 
första 30 åren ännu ej kastellprincipen. Engelsburg är sålunda 
ännu beroende av terrängen. Balga II, som uppfördes vid 1200-ta
lots mitt, är visserligen mera regelbunden men kan dock inte jäm
föras med do kastell, som vid samma tid förekommo i Skandinavien. 
Närmare till hands ligger det att jämföra Balga II med västeuro
peiska kägelborgar. Borgen Königsberg II, som grundlades 1258, 
betecknar slutet på den första perioden i Ordens borgbyggnads
konst och inleder en ny. Den typ, som nu utkristalliseras som er
sättare av den naturbundna borgen, har formen av en långsträckt 
rektangel. Det specifika ordenskastellet utbildas emellertid fullstän
digt först under perioden 1260—90. Det brott anlagda lägerkastellet 
koncentreras då till det s. k. konvenlslniset. Utvecklingens förlopp 
markeras av följande borgar — Thorn, Graudenz, Balga, Marien-
Imrg och Lochstedt.34 

Konventshuset (domus conventuales) kan, vad dess utformning 
beträffar, direkt härledas ur Ordens sociala struktur. Ordenskon
venten bestodo vanligen av 12 ordensbröder, som under ledning av 
en komtur förde ett gemenskapsliv, reglerat av stränga ordensbo-
stämmelser. För detta ändamål krävdes stora rum för den gemen
samma samvaron — kapell, kapitelsal, dormitorium och remter. 
överensstämmelsen med ett kloster var i dessa avseenden slående. 
Det föll sig bekvämast att förlägga dylika rum i flyglar kring en 
fyrkantig gård. Byggnaden kom därvid att te sig som ett av fyra 
hus sammansvetsat kubiskt block. 

Till en början skapades och utvecklades denna borgtyp under 
intryck av kastellet, sådant det hade utformats i medelshavslän-

34 K. H. Olaten, Dio mittelalterliche Kunst im Gebiete des Dcutschordens-
staaatcs Preussen, Erster Band: Die Burgbauten, Köningsborg i. Pr. 1927, 
s. 29 f. 
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M^, i2. Tavaslehus på 1600-lalel. Originalteckning lill bilden i Sueciaverket. 
Original i KB. — Tavaslehus im 17. Jahrhundert. Uriginalzeiehnung fur die 

Abbildung im Succiawcrk. 

derna, framför allt i det heliga landet. Senare försiggick utveck
lingen alldeles självständigt. I sin fullt utbildade form företräder 
konventshuset något helt egenartat i medeltidens borgarkitektur. 
Sedan Tyska orden 1238 efterträtt Svärdsbrödraorden i Baltikum 
återupprepades där samma utveckling som i Preussen. De borgar, 
som kommo till redan under erövringsperioden, anlades i stor ut
sträckning på platser, som förut intagits av estniska och lettiska 
folkborgar. Dessa borgar fingo därför en oregelbunden grundplan. 
Alltsedan 1200-talets slut vann konventshuset terräng även i Balti
kum och avsatte på 1300-talet en rad typer, vilka delvis äro släkt 
med Preussens borgar men som också visa utpräglade lokala sär
drag.85 

1200-talet betecknar för ordenskonstens vidkommande ännu den 
receptiva perioden, under vilken en ny form börjar utbildas med 
hjälp av utifrån hämtade element. Redan på 1300-talet göra sig 
expansiva tendenser gällande och framför allt, förklarligt nog, på 
borgarnas område. På den tiden var Tyska orden den viktigaste 
militära organisationen vid Östersjön, och landels geografiska läge 
mellan öst och väst medförde uppkomsten av ett tätt nät av borgar, 

35 A. Tuulse, Burgen, s. 124 f. 
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Pig. 13. .Iclgava i Lettland, enl. teckning från 1703. Efler 
l.öwis of Menar. Jelgava in Lettland, nach einer 

Zeichnung von 1703. Saeh l.öwis of Menar. 

vartill motsvarighet icke finnes pa något unnat håll i Östersjö
området. 

Den första nordiska borg, som visar släktskap med ordensbor
garna är Tavaslehus i Finland (fig. 12). Härpå fäste redan Rinne 
uppmärksamheten.** Denne forskare har daterat borgen till 1300-
talets början, men andra ha gjort gällande att den anlagts redan 
på 1200-talet.37 Vid diskussionen härom har nian framförallt åbero
pat historiska skäl. Borgens arkitektur visar emellertid att anlägg
ningen är av relativt sent datum. Borgen är strängt regelbunden 
med fyra flyglar lagda runt en gård. I hörnen resa sig fyrkantiga 
torn, av vilka endast två bevarats till våra dagar. De äro placerade 
i liv med yttermuren. En dylik kubiskt sluten form är något full
ständigt nytt i Skandinaviens borgarkitektur. Om Birger Jarls 
period erinra endast de i murlivet placerade tornen. Tavaslehus är 
karakteristiskt för ordenearkitekturen framförallt genom sin egen
artade koncentration av husblocket. Muren förlorar sin karaktär 
av sammanhållande element, Byggnadskuben har liksom vuxit fram 
ur själva ruinsdispositionen. 

Konventshuset av denna typ vann terräng i Baltikum redan om
kring år 1300. Ventepils (Windau) i Lettland och Pärnu (Pernau) 

311 J. Rinne. Suomen koskiaikuiset miikilinnat, s. 285—2£6. 
37 J. Ailio, Die Burg Tavaslehus, ihre Entwickling und ihr Alter. Helsing 

furs 1901, s. 5 f.; jfr Af. Olsson, Kalmar slotts historia, s. 240. 
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i Estland kunna nämnas som exempel. Ett fyrlornat kastell av 
samma typ som Tavaslehus utbildades i Baltikum under ordens-
mästaren Eberhard von Monheim (1328—1340). Borgarna i Kiga, 
Jelgava (Mltau) (fig. 13) och Kuldiga (Goldingen) äro representan
ter för denna typ. Förebilderna äro utan tvivel att söka i Preussen, 
där Mewe och Rheden äro de mest kända exemplen pä kastell med 
fyra torn.38 Dessa preussiska borgar ha emellertid icke direkt efter
bildats i Baltikum. I Preussen betingade tegelmaterialet lättare och 
mera dekorativa former, under det att den kalkflis och gråsten, som 
i Baltikum kombinerades med teglet framtvingade mera förenklade 
former. De baltiska borgarna stå därigenom närmare Tavastehus, 
än vad de preussiska slotten göra. Tavastehus har säkerligen också 
påverkats av ordenskonslen genom baltisk förmedling. Detta är sä 
mycket mera troligt, som det redan förut fanns kontakt på bygg
nadskonstens område mellan Estland och Finland. Etl sådant sam
band har, vad kyrkoarkitekturen beträffar, påvisats av Kronqvist.39 

Både i kyrkorna och Tavastehus ha emellertid inhemska drag gjort 
sig gällande vid sidan av de utifrån hämtade elementen. Det är så
lunda anmärkningsvärt att tornen i Tavastehus placerats i liv med 
muren, under det att de springa fram en smula på de nämnda preus
siska och baltiska borgarna. Tavastehus plan ger vid handen alt 
borgen ej från början planerats som fyrtornigt kastell. I sin första 
gestaltning synes den i stället ha anslutit sig till den tidiga form av 
konventshuset, som i Preussen är representerad bl. a. av Lochstedt 
och i Baltikum bl. a. av Gauijena (Adsel) och Adazi (Ncuermiihlen), 
båda i Lettland. Denna typ hade endast ett hörntorn. Först under 
ett senare skede av byggnadsarbetets förlopp tog man i Tavastehus 
upp tanken med fyra torn. På grund härav är det sannolikt att 
huvudborgen i Tavastehus fullbordades på 1330- eller 40-talen. 

Annars finna vi icke några beröringspunkter med ordensländer
nas militärarkitektur i Norden vid denna tid. Såsom redan August 
Hahr och Martin Olsson påpekat, får överhuvudtaget den regel
bundna borgen på 1300-talet mindre aktualitet i Skandinavien. En
staka exempel finnas dock. I Finland stammar sålunda Junkarsborg 
i Karis socken troligen från detta århundrade.40 Endast grund-

ss .4. Tuulse. Burgen, s. 151. — K. H. Clasen. Die Burgbauten, s. 86 f. 
3» /. Kronqvist, Ingå kyrka. Finskt Museum XLV (1938), s. 53. 
40 J. Rinne, Finlands medeltida borgar (i Finlands kulturhistoria), s. 216. 
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Fig. 11. Slegeholm vid Västervik, i fritt utformad rekonstruktion. Efter Erik Lund
berg. — Stegeholm bei Väslervik in freier Rekonstruktion. Nach Erik Lundberg. 

murarna återstå. De ha formen av en rektangel i storleken 15 X 21 
meter. Borgen hade uppförts till skydd för flodtrafiken och var 
troligen ej försedd med mera omfattande byggnader. Kastellholm 
på Åland, som troligen uppfördes under 1300-talets senare hälft, 
kännetecknas såväl vad huvudfästet som förborgen beträffar av 
kastellets linearitet, fastän principen ej konsekvent genomförts. 
Det är framförallt förborgens mursträckning och rummens dispone-
ring, som röja släktskap med ordensarkitekturen. Även när Åbo 
slott byggdes ut, torde ordens byggnadsprinciper ha spelat en 
viss roll. 

Kastellet framträder sporadiskt i 1300-talets svenska borgarki
tektur, utan att det dock är möjligt att klarlägga dess utländska 
förbindelser. Det första exemplet på kontakt med ordenskonsten 
ger Stegeholm, som uppfördes under 1300-talets senare hälft (fig. 
14). Det är symptomatiskt att borgens grundläggning inträffar 
under Albrekts tid, då främmande element i betydande utsträckning 

28 



K A S T E t. L 1 N O Ii D l S K 11 O Ii G A R K 1 T E K T U R 

vinna insteg i Sverige.41 Vad planen beträffar är Stegeholm mycket 
likt Tavastehus med den avvikelsen alt en av flyglarna icke byggts 
ut, och att ett av hörntornen saknas. Men den inre koncentrationen 
är förhanden och borgen därjämte sammanhållen till en av flygel
byggnader och yttermurar bildad kub. Att planen realiserades i 
reducerad form var ofta endast en temporär åtgärd, ty man byggde 
ej sällan ut borgen successivt. Den plan, som förelåg vid bygg
nadsarbetets början, upptog troligen i allmänhet en fullständig an
läggning med fyra flyglar, ehuru man ofta ej med en gång mäk
tade fullfölja den. En sådan etappvis utbyggd fyrlängad borg av 
konventshustyp är Kuressaare (Arensburg) biskopsborg på Ösel, 
vars byggnadsstil är ungefär samtida med Stegeholm (fig. 15).42 

Det är anmärkningsvärt, hur konservativa ordonskastellen voro, 
vad tornen beträffa. Inom ordensarkitekturens utbredningsområde 
dröja de gamla tornformerna kvar ännu långt inne i nästa skede 
av utvecklingen. 

Stegeholm är en övergångsföreteelse. En ny utvecklingsfas inle
des i början av 1400-talet under Erik av Pommerns tid. Ett av den 
byggnadsintresserade Eriks första företag var att uppföra Vis
borgs slott 1411.43 Borgen byggdes vid sydvästra hörnet av stads
muren i Visby (fig. 16). En del av stadsmuren kom därvid att tagas 
i anspråk för borgens flanker. Åt stadssidan till omgavs borgen av 
murar och gravar, så att det hela bildade en fyrhörning med en stor 
öppen gård. Ät den sida, som vette åt stadsmuren, reste sig två 
framspringande fyrkanttorn. I entréflygeln åt staden till befann 
sig ett mäktigt fyrkantigt kärntorn, som kallades Blacken. Vid 
sidan av detta låg en större salbyggnad med kapell. Man vet att 

41 A. Hahr, Nordiska borgar, s. 68. — F. Lindberg, Västerviks historia 
1275—1718, Västervik 1933, s. 50. 

42 I samband med detta bör nämnas, att redan under 1300-talets andra hälft 
blevo de politiska relationerna mellan Skandinavien och ordensländerna liv
liga. I striden med Orden sökte biskoparna hjälp utifrån: 1368 slöt biskop 
Konrad av Ösel med konung Albrekt en pakt för ömsesidig hjälp ( W. Molle
rup, Danmarks Forhold til Lifland fra Salget af Estland til Ordensstatens 
Oplösning [1346—1561], Kjöbenhavn 1880, s. 13—14). 

43 Erik B. Lundberg, Visborgs slott och dess förstöring 1679, Gotländskt 
arkiv 1941, s. 91 f. — C. A. Olsson, Ur »Anteckningar om Visby medeltids-
befästningar» II. Visborgs byggnadshistoria. Meddelanden från Föreningen 
lör Stockholms lasta försvar, 12, Stockholm 1911. 
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Fig. 15. Kuressaare slott, Estland. Efler Guleke, 
Nach Guleke. 

Siiilass Kuressaare, Ettland. 

Tyska orden började anlägga en borg vid Visby, och att fyra mur
mästare fördenskull anlände till staden 1407. Att döma av den 
summa, som utbetalades till Orden, när denna lämnade Gotland, 
torde denna också verkligen ha börjat bygga en borg. Meningarna 
ii ro delade om var Ordens borg var belägen. Det måste fastslås av 
speciella undersökningar, om den befann sig på samma plats, där 
Erik byggde Visborg, eller någonstädes utanför stadsmuren. I 
varje fall uppvisar Visborg flera drag, som äro gemensamma med 
Ordens byggnadskonst. Förebilden har emellertid nu ej längre va
rit det pä 1300-talet dominerande konventshuset utan det utvidgade 
kastellet, om vars samband med konventshuset endast en byggnads
länga vid ena sidan erinrar. 

Detta utvidgade kastell vann i ordensländerna utbredning jäm
sides med konventshuset. Det kom vanligen till utförande på plat
ser, där det ej fanns nägot Ordenskonvent och där alltså de kloster-
artade gemensamhetsnimmen voro onödiga. Det väsentliga var i 
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stället att skapa cn rymlig och stark lägerplats för trupper och 

varor. 1 Preussen finna vi sådana borgar framförallt innanför stads

murar — de s. k. stadskastellen, av vilka biskopsborgen i Branns-

berg visar flera gemensamma drag med Visborg (fig. 17). Ju längre 

fram på 1300-talet vi komma, desto större 

betydelse får lägerkaslellet i ordensarki-

tekluren. Ordens inre förhållanden hade 

också avsevärt förändrats. Den klosterliks 

ordningen var försvagad. Samtidigt med 

att nya krigföringsmetoder trängt upp 

mot Norden hade ordensriddaren så små

ningom ersatts av legoknektar. E»en mili

tärt betydelsefulla vägen mellan Preussen 

och Livland över Kurland hade späckats 

med lägerkastell av en typ, jämförbar med 

den, som präglar Visborg.41 Bland dessa 

borgar må nämnas Aizpute (Hasenpoth), 

Kandava (Kandau) och Alsunga (Al-

schwangen) (fig. 18). De rundtorn, som 

anbragts i hörnen på den sistnämnda bor

gen, tillkommo först efter oldvapnens ge

nombrott. Borgarna ge vid handen att det gamla planeringssättet 

med föga eller alls inte framspringande torn — om torn nu över

huvudtaget förekomma — ännu levde kvar omkring är 1400. Samma 

principer finna vi även rådande i Skandinavien på Erik av Pom

merns tid. 

Det ovan sagda bekräftas av en annan betydelsefull borg, som 

Erik av Pommern lät uppföra. Vi åsyfta Krogen, belägen på den 

plats vid Öresund, som senare kom att intagas av Kronborg. Vid 

restaureringsarbeten på Kronborg har man påträffat medeltida 

murverk, med vilkas hjälp det varit möjligt att göra en jämförelse

vis exakt rekonstruktion av den äldre borgen (fig. 19). Anlägg

ningen hade kvadratisk plan av samma storlek som Kronborg.45 

Borgen var försedd med ett enda torn, ett fyrkantigt framspring-

BLAC 

P0FTT0PN 

SEGEL 
// TOFNFT 

Fig. 16. Visborgs stolt un
der Erik av Pommerns lid. 
Efter Erik II. Lundberg. — 
Schloss Visborg In' der Xeil 
Erik von Pommerns. Nach 

Erik II. Lundberg. 

44 A. Tuulse, Burgen, s. 224. 
45 H/ Wanscher, Kronborgs historie, Köbenhavn 1939, s. 3—8; jfr F. 

Weilbach, Det gamle Krogen Slot. Aarböger for nordisk Oldkyndighed og 
Historie 1926. 
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Fig. 17. Biskopsborg i Braunsberg, Preussen. Efter Glasen. — Bischofsburg in 
Braunsberg, Preussen. Nach Glasen. 

ande porttorn i norr. Den stora gården var endast delvis omgiven 
av byggnader. Den största och mest representativa låg i sydväst. 
Denna länga upptog i huvudväningen en stor sal, övervälvd av sex 
stjärnvalv och med sex stora spetsbägiga fönster åt gårdssidan. 
Detta var konung Eriks »Stora sal». De två valven vid södra änden 
återfinnas numera i (M. Nielsens) rekonstruktion. De kunde åter
ställas med hjälp av fragment och torde komma det ursprungliga 
utseendet mycket nära.46 

Krogen började uppföras troligen 1423 och fyra år senare var 
slottet färdigt. Det jämförelsematerial, som vi ovan åberopat, torde 
även i detta fall bestyrka att den danska borgen var ett uttryck för 
Tyska ordens byggnadskonst. Krogen är ett typiskt lägerkastell — 
en borgform som i detta fall var mycket lämplig. Som vaktborg vid 
Öresund måste den kunna hysa stora truppstyrkor och i vissa fall 
även rymma varor. Krogen är sålunda ej en sluten bostadsborg, 
som fallet är med 1300-talets borgar, utan betyder ett steg i utveck
lingen mot den nya tidens kasernborgar. Borggården har på nytt 

40 Ch Chrisiensen, Restaureringen af Kronborg. Arkitekten 1932, 
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blivit stor liksom den var i början av kastellets utvecklingshistoria, 
t. ex. i Nyborg. Men under det att drag av den romanska tidens 
riddarkiiltur levde kvar i den äldre borgen, så har nyttokaraktä
ren blivit starkare betonad i den yngre. Eriks Stora sal gav dock 
uttryck åt gotikens mäktiga rumsarkitektur. Av allt att döma ha 
kapitelsalarna och remierna i Tyska ordens tegelborgar härvid 
utgjort den närmaste förebilden. Karakteristiskt för dessa välvda 
rum äro deras som palmkronor stigande, fast tecknade valv och 
deras stora, under djupa stickkappor sittande fönster. De i form av 
tresträliga stjärnor lagda valvribborna äro även kännetecknande 
för ordensarkileklnren. Det förtjänar påpekas att expansionen av 
Ordens stjärnvalvformer just börjar omkring år 1400.47 

Till de två nämnda borgarna, d. v. s. Visborg och Krogen, an
sluter sig Stegeborg, som troligen likaledes utbyggdes på Erik av 

47 K. H. Clasen, Deutschlands Anteil am Gewölbebau der Spätgotik. Zeit
schrift des deutschen Vereins fiir Kunstwissenschaft, Band 4, Heft. 3. 
Berlin 1937. 

Fig. 18. Plan av Alsunga borg i Lettland. Efter Schmid. — 
Gnindriss der Burg Alsunga in Lettland. Nach Schmid. 
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I'iy. 19. Krogen sloll, plan efler M. Nielsen. — Schluss Kro
gen, Grundriss nach M. \irlsen. 

Pommerns lid (fig. 20). Planen erinrar om lägerkastellet med stor 
inre gård och en endast av ett fåtal byggnader kransad murlinje. 
Först i början av 1500-talet kringbyggdes borggården fullständigt.48 

Rundtornet, som befinner sig vid mitten av västra sidan, tillhör 
inte Eriks tid.49 Från dennes tid stamma emellertid två fyrkantiga 
hörntorn i öster. De springa fram en smula, vilket är typiskt för 
den riktning borgen representerar. 

1417 förvärvade Erik av Pommern borgen i Köpenhamn för kro
nans räkning från biskopen av Eoskilde. I samband härmed utför
des byggnadsarbeten på slottet. Några genomgripande förändringar 
i borgens plan synas dessa arbeten ej fått. Däremot kan man spåra 

48 H. Thoresen, Utgrävnings- och restaureringsarbetena på Stegoborgs 
slottsruin 1943 och 1944. Meddelanden från Östergötlands fomminnes- och 
museiförening 1942—44, s. 33. 

•* M. Olsson, En grupp runda kastaler från romansk tid på Sveriges öst
kust. Fornvännen 1932, s. 277. 
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h'ig. 20. P l a n av Stegeborg. Efter r i tn ing i A T A . — 
Grundritt von Stegeborg. Naeh Zeichnung im A TA. 

element från Eriks tid i Aalholms slott (fig. 21).r,° Vi åsyfta två i 
murlivet placerade fyrkantiga hörntorn, vilka jämte en dem för
enande ringmur starkt påminna om borgbyggnadskonsten i början 
av 1400-talet. 

Den »Mönstergaard», som Erik uppförde i Malmö, är inte kastell-
artad, men det är möjligt att man redan vid denna lid planerade 
den i fyrkant dragna, ät staden vettande mur, som först började 
uppföras under Fredrik I:s tid.51 På Eriks tid uppfördes däremot 
tornsystemet på stadsmuren i former, som överensstämma med tor
nen på hans borgar. 

Den Tyska ordens inflytande på borgarkitekturen under Erik av 
Pommern utgör endast en del av ordenskonstens betydelse för Skan
dinavien. Dess roll för den kyrkliga byggnadskonsten har Karling 
tidigare påvisat.52 Som de mest karakteristiska exemplen härpå 

50 Danske Slotte og Horregaardc. 2 Bind, Köbenhavn 1943, s. 360. 
51 N. G. Sandblad, Malmöhus och dess historia. Malmö museum 18-11 —1941. 

Malmö 1941, s. 92 f. — E. Lundberg, Malmöhus och dess restaurering. Skån
ska föreningens för byggnadskultur årsbok 1932. 

52 S. Karling, Tyska Orden och den svenska kyrkobyggnmlskonsten om
kring år 1400. Rig 1936. 
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Fig. 21. Aalholms sloll. Foto Nationalmuseet, Köpenhamn. 
Foto Nationalmuseum, Kopenhagen. 

Schloss Aalholm.'] 

nämner denne författare S. Karin i Visby och Vadstena kloster
kyrka. På sistone har Berthelson framhävt ytterligare en intressant 
detalj. Den latrinanläggning, som man ined hjälp av äldre ritningar 
och utgrävningsfynd kunnat rekonstruera vid Vadstena kloster, är 
en direkt kopia av ordensborgarnas »danskor».53 Danskorn är lika 
karakteristisk för ordensarkitekturen som konventshuset är det. 
De preussiska borgarna bjuda mäktiga exempel, av vilka särskilt 
danskern i Marienwerder kan nämnas. Det ligger nära till hands 
att förmoda att Erik bidragit till kontakten mellan Vadstena och 
ordenskonsten. Erik och framförallt hans drottning Filippa upp-
rätthöllo nära förbindelser med birgittinerna.54 

Även Erik av Pommerns politiska aspirationer bidraga att kasta 
53 B. Berthelson, Studier i birgittinerordens byggnadskick I, Lund 1946, 

s. 12S 1. 
54 Kr. Erslev, Erik af Pommern, hans Kamp for Sönderjylland og Kalmar

unionens Oplösning, Köbenhavn 1901, s. 141. 
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ljus över hans förhållande till ordensländerna. Ehuru inte alllid 
vänskapliga spela konungens förbindelser med Tyska orden en stor 
roll i hans agressionspolitik. Som den förste förkämpen för ett 
Dominium maris Baltici sökte Erik i början av 1400-talet kontakt 
med norra Estland i syfte att återerövra denna provins åt Danmark. 
Han fann här gehör hos den ordensfientliga kyrkan och bland va
sallerna. Eriks ordensmärke bars sålunda helt öppet av Estlands 
adel.55 1421 trädde Erik i förbindelse med ärkebiskopen av Riga, det 
ordensfientliga partiets ledare. Ärkebiskopens liksom vasallernas 
borgarkitektur baserades emellertid på samma traditioner som 
Ordens och på grund av inbördesfejderna byggdes vid den tiden 
flitigt på borgarna. Under dessa förhållanden är det lätt förklarligt, 
att den av Baltikums inre förhållanden intresserade Erik även in
gående lärde känna ett så viktigt problem som Ordens fästnings
arkitektur. Sin kännedom därom fick han tillfälle att ytterligare 
fördjupa, sedan han 1423 slutit ett fördrag med Tyska orden. Det 
torde ej vara en betydelselös omständighet, att Krogen började 
byggas omedelbart efter konungens historiska möte med högmästa-
ren i Neu-Stettin och under den period av vänskap mellan Erik och 
Orden, som därpå följde. 

Denna jämförelsevis kortvariga men intima kontakt med Tyska 
ordens konst blev inte endast ett intermezzo. Kastellmotivet i den 
skandinaviska borgtraditionen väcktes till nytt liv och får för den 
framlida utvecklingen avgörande betydelse. Under medeltidens sista 
skede lägges kastellet till grund för en utveckling på bredare bas, 
samtidigt som det förenas med nya arkitekturdetaljer och smälter 
samman med det nationella konstarvet. 

55 Bland andra anhängare hado Erik av Pommern några medlemmar av 
Livlands mäktigasto vasallsläkt Tiesenhausen, vilka han 1413 talar om som 
hörande »zu unse beschermingc und dagliko knechto und dener» (Mollerup, 
op. cit., s. 10). När 1407 det birgittinska klostret Pirita nära Tallinn grun
dados, misstänkte man även i detta fall, att Erik för den politiska expansio
nen kunde använda klostret som stödpunkt, varför staden Tallinn samt or-
donsmästaren krävde klostrets förflyttning från stadens närhet. Denna bogä
ran blev dock resultatslös och år 1438 invigdes Pirita vid Tallinn. Sverige fick 
således även på den vägen kontakt med ordenskonslon (jfr Karling, Tyska 
Orden ooh den svenska kyrkobyggnadskonsten). 
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ZU S A M M E N F A S S U N G 

Armin Tuulse: Das Kastell in der nordischen Burgarchitektur. 
Die von den Römern nach Nordeuropa verpflantzte regelmässige Burg-

anlage — Kastell •— hat auch in der mittelalterlichen Burgarchitektur des 
Nordens oine bedeutende Rolle gespielt. Der Zusammenhang mit dem 
Kastell-Bau ist teils tiber Norddeutschland, teils iiber England hergostellt 
worden. Schon im friihen Mittelalter findet man rings um die Ostsee 
Burganlagcn, die dem Gestaltungsprinzip dor Kegelmässigkeit des Kastell-
baues folgen. Im 12.und 13. Jahrhundert zeigt Skandinavien einen besonders 
engen Kontakt mit dem normannisch-englischen Burgonbau. Nyborg in 
Dänemark lässt sich mit romanischen Anlagen aus diesen Gebieten ver
gleichen. Um die Mitte des 13. Jahrhundert maehen sich immer mehr die 
Einflusse aus den germanischen Gebieten geltend. Eine Gruppe von Burgen 
in Schweden — Nyköpingshus, Örebro, Stockholm — zeigt Vorwandschaft 
mit rheinischer Militärarchitektur. Aber auch die alten Verbindungen mit 
normannisch-englischen Burgbauten leben weiter und es bilden sich ländes 
eigene Traditionen. Flankierende Rundtiirme kommen seiten vor, meist sind 
die Turme viereckig. 

Im 14. und 15. Jahrhundert zeigen sich die Einflusse der Burgenarchi-
tektur des Deutschen Ordens, welcher in Preussen und im Baltikum den 
Kastolltypus in seiner spezifischen Form ausgebildet hat. Das erste Bei
spiel ist Tavastehus in Finnland, wo sich die Formen des spezifischen 
Burgentyps des Deutschen Ordens, des Konvcntshausos, äussern. Ahnliche 
Formen findet man in der ISnrg Stogoholm, Schwodon. Dio Einfliisse dor 
Ordenskunst kulminieren in der Regierungszeit König Erichs von Pom
mern, am Anfang des 15. Jahrhunderts. Dio Burgen Visborg (in Visby), 
Krogen (jotziges Kronborg in Helsingör) und zum Teil auch Stegeborg 
sind verwandt mit sog. Stadtkastellen und Lagerkastollon im Baltikum 
und in Preussen. Gleichzeitig findet man auch in der Snkralarchitektur 
Schwedens Einfliisse der Ordenskunst. Teilweise ist dies durch Erich von 
Pommerns nach Osten gerichteto Expansionspolitik zu crklären. 
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KASTELL 

I NORDISK BORGARKiTEKTUR 

I i 

Av Armin Tuulse 

Under de närmaste årtiondena efter Eriks av Pommern regerings
tid förekommer ej kastelltypen, och över huvud taget finnas få 
borgbyggnader från 1400-talets mitt och andra hälft. Inre tvistig-
heter verkade hämmande på kronans byggnadsverksamhet, det pri
vata borgbyggandet var lamslaget av Margaretas förbud. Först 
under 1400-talets slut skedde äter ett uppsving i såväl den kungliga 
som den biskopliga och privata byggnadsverksamheten. Nu inträder 
även i kastellets utveckling en ny period, buren av ytterst livligt 
byggande särskilt i södra Skandinavien. 

Den typologiskt sett viktigaste byggnaden från den nya perio
dens början är biskopsslottet Spel t rup i Danmark (fig. 1). Detta 
grundades troligen redan under slutet av 1400-talet ocli stod i fär
digt skick vid nästa sekels början.1 I sin plantyp upptar Spott rup 
kastelltraditionerna från 1300-talet och står nära de kubiskt kompo
nerade borgarna Stegeholm och Tavastehus. Den märkligaste skill
naden ur fortifikatorisk synpunkt är att hörntorn saknas; porttor
net på västra sidan är den enda uppstigande delen i ett homo
gent slutet block. Ännu mera än i 1300-talets koncentrerat byggda 
borgar har man i Spettrup betonad sammansvetsning av enskilda 
längor. Fastän dessa äro byggda successivt, har man dock frän 
början följt en bestämd plan, vilken dock ej blev realiserad i västra 
delen; även där var nämligen en sidolänga planlagd. I exteriören 

1 A. Nystrem, Spettrup, Köbenhavn 1944, s. 12 f. — Jfr O. Norn i 
Historisk Tidsskrift 11. R. I. 4. H. — Magister Otto Norn (Köpenhamn) 
har jag att tacka för givande tankeutbyte om dansk borgarkitektur. I skån
ska delen ha diskussionerna med professor Erik Lundberg och intendent 
Torsten Andersson varit särskilt stimulerande. 
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Fig. 1. Spettrup, setl från sydöst. Efter Nyström. — Spettrup, von Sudosten 
gesehen. Nach Nyström. 

ha krigshändelser under 1500-talet slagit hål i norra hörnet. Under 
samma sekel tillkommo trapptorn på borggården; ursprungligen 
har man även här, som i flertalet andra fall, löst kommunikationen 
mellan våningarna medelst svalgångar.2 

Spottrups arkitektur präglas av intim samverkan mellan för
svars- och bostadssyfte. Med hänsyn till interiören framträder 
södra längan starkast. Denna är tidigare och omsorgsfullare byggd 
än de andra. Längornas disposition — två genomgående och två 
mellanliggande flyglar — blir särskilt karakteristisk i den senare 
utvecklingen i Danmark och Skåne. Stora salar dominera, vilket 
ger byggnaden biskopsslottets officiella prägel. Bland säregna de
taljer på yttersidorna böra nämnas symmetriskt anordnade latrin
kanaler i form av lisener. Motivet förekommer även annorstädes i 
Danmark, dock ej så markerat framträdande i fasaden som i Spett
rup.3 

2 A. Nystrom, o. a. a., s. 68. 
3 A. Nystrom, o. a. a., s. 47. — P. Hirschfeld, Schleswig-Holateinische 

Schlösser ii iui Serrensitze im 16. und 17. Jahrhundert. Kiel 1929, s. 22. 
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Frun och med Spottrup kan man oavbrutet följa den likarlat u(-
formado kastelltypens utveckling till medeltidens slut. På samma 
sätt bygga konungar och biskopar, och som Lorenzen visat står den 
fyrlängade, kvadratiska borgen som ideal även för adeln, fastän 
sällan hela byggnndskoinplex fullbordades under medeltiden.4 I de 
flesta fall byggdes dock redan från början en kvadratiskt anlagd 
yttermur, med en eller flera längor på insidan. Elt tidigt exempel 
på ett sådant byggnadssätt är biskopsborgen Voergaard (Hjorring 
A.) i Danmark. Under medeltiden fanns här endast norra längans 
östra del, den regelbundna spärrmuren var liksom i Spottrup för
sedd med ett fyrkantigt porttorn.5 Bland herrgårdarna företräda det 
ar lölfi grundlagda Ostergaard ett av de tidigaste exemplen på cn 
fyrlängad anläggning. Från det första byggnadsskedet härstamma 
södra och västra flygeln; norra och östra delen byggdes något se
nare, dock var hela planlösningen fastställd redan från början." 
Även här, liksom i Spettrup, består kvadraten av två genomgående 
och två mellanliggande längor. Bland liknande, yngre anläggningar 
kan nämnas Villestrup, grundlagt 1538; även flera andra herrgår
dar visa typens fortlevande efter grevefejden. 

Det skandinaviska kastellet före 1500 utmärkes fortifikatoriskt 
sett genom sin konservatism: torn saknas i allmänhot, vilket står 
i skarp motsats till de samtida förhållandena på kontinenten, där 
flankerande hörntorn redan långt tidigare under inverkan av cn 
alltmer utvecklad artilleriteknik hade fått en stor betydelse. Först 
i början av 1500-talet visa sig även i Skandinavien nya drag: det 
för oldvapnen anpassade runda tornet inträder i försvarsarkitektu
ren. Detta sker dock ej allmänt, utan till en början endast vid 
kungliga borgar, sedermera vid biskopsborgar. Adeln visar sig in
tresserad av dessa nya principer först efter grevofejdein och även 
ila blott undantagsvis. 

Som den förste av de kungliga byggherrarna i Norden syns Fred
rik I haft större intresse för de nya signalerna. Under hans tid 

4 V. Lorenzen, Studier i dansk Herregaards Arkitektur i 16. og. 17. 
Aarhundrede, Köbenhavn 1921, s. 153. 

s V. Lorenzen, o. a. a., s. 235. — jEldre nordisk Architektur VIII, Köben
havn 1929. ' 

0 Danske Slotte og Herregaarde, 4 Bind, Köbenhavn 1945. Under Redaktion 
af Arthur G. Hasse, s. 33 f. 
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planlades Senderborg, ett kastell med diagonalt ställda runda torn, 
fullbordat av Christian III. >Blaa Taarn> fanns redan under Fred
rik I:s tid, och 1522—23 räknade man Senderborg som rikets star
kaste fästning.7 Även byggnadsidén för Tenderhus, med ett rund
torn, får man tillskriva den byggnadsintresserade Fredrik I.8 

Mera konsekvent än i nyssnämnda fall träffa vi de nya dragen i 
norske ärkebiskopen Olav Engelbrektsscns 1525—27 byggda borg 
Steinvikholm.0 Här har man redan från början tänkt sig ett kastell 
med diagonalt placerade kanontorn och fyra längor kring en borg
gård (fig. 2). Även om en del av rummen blevo förändrade efter 
en eldsvåda 1542, härstamma likväl längornas allmänna disposition 
från ärkebiskopens tid. Planidén är densamma som i ovan beskrivna 
borgar, men även olikheter föreligga. I Spottrup, Villestrup, Oster-
gaard och andra är fyrkantens successiva framväxande märkbart 
även i grundplanen; borgen är framsprungen genom samman
kopplingen uv fyra längor. I Steinvikholm däremot är ringmuren 
som den primära delen särskild betonad, längorna äro tillkomna 
som sekundära element, vilka ej organiskt förena sig med ytter-
niuren. Mer än annorstädes visar sig här, att man helt enkelt kopie
rat vissa förebilder. 

Den följande utvecklingen bygger ej konsekvent på dessa be
tydande förebilder. Tiden var full av nya idéer och olika inflytelser 
utifrån blandade sig med gamla, lokala traditioner. Korsningen av 
många tendenser blir synnerligen påtaglig i Danmark, särskilt i 
Skåne, där efter grevefejden en ytterst livlig byggnadsverksamhet 
blomstrade upp. 

Redan omedelbart efter grevefejden uppföres en rad borgar, stil-
bestänimande för kommande byggnadsverksamhet. Är 1538 uppför
des Hesselagergaard, representerande den gamla enkelhustypen i 
moderniserat skick, med tornförsvar, ehuru starkt dekorativt accen
tuerat. Men samtidigt börjar, med utgångspunkt från det gamla 
cnkelhiiset, en annan utveckling. Rygaard på Fyn uppfördes som 
enhusborg redan före grevefejden. Omedelbart efter de inre stri-

' Ibidem, s. 606 f. 
8 V. Lorenzen. Tondorhus. Tonder gennem Tiderne. Red. av M. Macke

prang. Skrifter udgivno af Historisk Samfund for Sönderjylland, Nr 3, s. 
490—491. 

' Fredrik B. Wallem, Steinvikholm, Trondhjcni 1917. 
/ 
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Fig, 2. Plan av Sleinvikhalm. Efler Wallem. ----- Grundriss von Steinvikholm. 
Nach Wallem. 
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digheter , som så på tag l ig t s t imulera t borgbyggandet , u tv idgades 

Rygaard. Yt t e r l iga re t re f lyglar ti l lkommo, komponerade enligt 

kaste l le ts pr inc ip omkr ing en fyrkant ig gård (fig. 3).10 Men hä r 

framträder ej den .samlande ve rkan i ex ter iören l ika tydligt som i 

Spöt I rup, u tan s jä lvs tändigheten hos de enski lda delarna betonas 

främst. Att l ängornas f ramträdande gave lpa r t i e r (»Udleberfloje») 

ä ro anpassade för f lankskydd ä r redan påpekat av Lorenzen och 

Hahr." 
Bland de danska och skånska bor

g a r n a f innas många motsvar ighe te r till 

Rygaard . Det bäst kända exemplet i 

Skåne är Svaneholm, delvis byggt före 

grevefejden men fullbordat först vid 

1500-talets mitt (fig. 4). Sydlängan torde 

v a r a den först uppförda, med r ingmur , 

vid v a r s p lan läggn ing man dock räknat 

med flera flyglar.12 Ännu mera konse

kvent än i Rygaa rd ha r man hä r ut

nytt jat l ängornas gave lpa r t i e r till flan-

•" " .••. . . . .-• r— ker ing , varemot man i söder och öster 
Fig. 3. Plan av Rygaard. Efter f i c k n ö j a s i g m e d f ramspr ingande port-
llecketl. — Grundriss von Rygaard. 

Nach Beckett. torn. Försvarsde ta l je rna , sä rsk i l t skyt-

teloften, förete s läk tskap med Rygaa rd 

och andra danska borgar från 1530-talet, v i lka man förmodat haft 

Mårten Bussa r t till byggmästare . 1 3 

Under den följande t iden v inne r typen Rygaard-Svaneholm ut

bredning framför allt i Danmark , men även i Skåne lever den k v a r 

under näs tan hela 1500-talet. Som exempel kan nämnas Krageholm, 

där ä ldre delar komplet terades efter ovan beskr ivna pr inc iper . Även 

Borgeby och Kul la -Gunnars to rp höra hit. Bosjökloster och Bäcka

skog visa, att typen ha r vissa a l lmänna be rö r ingspunk te r med klos

t e ran läggn ingar . 

10 Fr. Beckett, Rygaard och Hosselagergaard. Architekten. Meddelelser fra 
Akademisk Architektforening. 1903, Nr. 39, s. 425. 

11 V. Lorenzen, Studier, s. 108. — A. Hahr, Studier i nordisk renässans-
konst I,' Uppsala 1913, s. 123. 

15 E. Lundberg, rekonstruktionsritningar i ATA. 
13 P. A. Olsson, Skånska herreborgar, Lund 1922, s. 122. 
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Vid sidan av denna måleriska, fritt komponerade kastelltyp lever 
även den riktning kvar, som började under 1300-talet och på nytt 
framträdde i Spottrup. Vegeholm i Skäne stod färdigt som strängt 
slutet kastell omkring 1530.141 likhet med Rygaard var även här den 
äldsta delen byggd som enkelhus. Nya flyglar ordnades efter gamla 
principer — två genom
gående och två mellan
liggande — med tillägg 
av diagonala tornskydd. 
Bland adelsborgarna har 
man i Vegeholm det för
sta exemplet på denna 
nya riktning (fig. 5). Må
hända äro Vegeholms 
hörntorn delvis byggda 
på äldre byggnadsrester, 
varigenom deras ålder
domliga, fyrkantiga form 
kan förklaras. Men tiden 
var mogen också för 
adelsborgarna att accep
tera nya tornformer. Des
sa framträda i sitt mest 
utpräglade skick i den 
ryktbara skånska borg
gruppen Trolleholm-To-
rup-Vittskövle. 

Trolleholm grundlades 1538, det år som ur flera synpunkter visat 
sig vara en gränslinje mellan gammalt ooh nytt. Borgkvadraten ut
göres i Trolleholm av fyra längor, vilkas anordning i viss mån på
minner om Svaneholm, men de framskjutande gavelpartierna äro 
likväl här ersatta med diagonalt placerade rundtorn. Dessa äro 
tämligen smäckra i jämförelse med tidigare och senare byggda torn. 
Det var första gängen rundtorn användes i en skånsk adelsborg. 
Dock kan man knappast tala om en nydaning utan snarare om slut-

Fig. 4. Plan uv Svaneholm. Rekonstruktion av 
FA Lundberg. — Grundriss von Svaneholm. Re

konstruktion von E. Lundberg. 

14 Th. Wåhlin, Vegeholm, en skånsk medeltidsborg under restaurer ing, 
Architekten 1903, nr. 27—28. 
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Fig. 5. Vegeholm, plan av bollenvåningen. Efter Wåhlin. 
— Vegeholm. Grundriss des Erdgeschosses. Nach Wåhlin. 

reflexen av cn utveckling, anpassad efter andra förhållanden samt 
kompletterad med några nya drag. 

I synnerligen välbalanserad form framträda dessa element i det 
1545—48 byggda Torup.15 Den dansk-skånska tegelbyggnadskon
stens traditioner hn här resulterat i ett arkitektoniskt disciplinerat 
byggnadskomplex med organiskt förenad bostadsmässighet och fäst-
ni ngsuppsyn (fig. 7). I grundplanen finna vi redan kända drag, 
delvis förenade med nya tillsatser (fig. fi). Fastän i borgens exteriör 
längorna som likvärdiga komponenter äro underordnade byggnads
massornas homogenitet, har man dock i rumsindelningen särskilt 
betonat östra flygeln som borgens huvudparti. Lundberg har visat, 
att man här har att göra med traditioner, vilka gä tillbaka till en-
kelhusborgen, med Glimmingehus som det bäst kända exemplet.16 

15 Skånska borgar, utgivna av A. Hahr. Sjunde häftat, Stockholm 1918. 
Torup av A. Hahr, s. 23 ff. 

'• E. Lundberg. Torups slott. En byggnndshistori.sk undersökning. Skånes 
Hembygdsförbunds Årsbok 1933, s. 120. 
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Fig. 6. Torup, förslå ovanvåningen. Rekonstruktion av det sanno
lika utseendet vid 1600-talets mitt. Efter E. Lundberg. - - Torup. 
crstes Obergeschoss. Rekonstruktion des vermutlichen Aussehens 

um die Mitte des 17. Jahrhunderls. \ a c h /•.'. Lundberg. 

Genom samlitlig tillfogning av andra längor fick borggården en 
sluten karaktär enligt gammalt mönster; som ett nytt drag tillkom
mer en arkad i västra delen, när man ej hade större behov av loka
liteter i bottenvåningen. Men detta innebär även ett rent estetiskt 
mäl, liksom användningen av tegel ocli kritsten i växlande skikt. 
I borgens yttre är norra sidan särskilt betonad, med nordvästra tor
nets kraftigt samlande verkan och östra längans detaljrika gavel-
resning. Detta är nog enda gången i skånsk borgarkitektiir, som 
niiiii påträffar de smäckra kolonotterna i blindnischernas ramverk. 
Som fallet är med flera andra dekorativa detaljer, har man även 
här att söka förebilder i dansk sakralarkitoktur. Äv de två hörn
tornen har det nordvästras övre åttkantiga del tillkommit under 
1600-talets början; att tornet i övre delen icke tidigare var fullbor
dat, visar den orörda förtagningen i västväggen. Motsvarande de
talj i östra längans södra gavel bevisar alt ej heller sydöstra tornet 
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Fig. 7. Torup, seit från sydväst. Foto ATA, 
Foto ATA. 

Torup, von Sudweslen gesehen. 

fått den från början avsedda höjden, ett förhållande, som ej tycks 
vara ovanligt på grund av borgarnas långa byggnadstid och änd
rade försvarskrav. 

Den tredje rundtornsförsedda adelsborgen — Brahes Vittskövle 
— visar ur dekorativ synpunkt förenklade drag.17 Denna helgjutna 
anläggning verkar framför allt genom tunga murmassor — en be
hovsbyggnad, vars gavlar lika väl kunnat tillhöra ett magasin 
(fig. 9). Men borgens planläggning och de enskilda delarnas sam-
manfogning har skett efter principer, som visade sig redan ett halv
sekel tidigare: tvä lika långa och lika höga längor sammanbundna 
av tvä mellanlängor (fig. 8). Liksom i Trolleholm och Torup över
taga diagonalt ställda rundtorn huvudförsvaret. Allt har blivit 
större och kraftigare. Enhusborgens tradition lever segt kvar i 

17 Skånska borgar, utgivna av A. Hahr. Trettonde häftet, Stockholm 1922. 
Widtsköfle av A. Hahr, s. 15 ff. — Jfr också Dens., Nordiska borgar från 
medeltid och renässans, Uppsala 1930, s, 167. 
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Fig. 8. Vittskövle, plan av första ovanvåningen. Efter uppmätnings-
ritningar från 1800-talet. —• Vittskövle, Grundriss des ersten Ober-
geschosses. Nach Aufmessungszeichnungen aus dem 19. Jahrhundert. 

rumsindelningen; södra flygeln är inredd som huvudpart med ty
pisk tvädelning och förbindelsetrappor mellan två våningar. 1 
denna länga finns även borgens starkast välvda rum. Dock framträ
der ej allt detta i exteriören, där längornas paritet är ännu större 
än i Torup. De övriga flyglarna voro byggda som stora salar och 
kunde efter behov delas med korsvirkesväggar. Fastän förbindelser 
ordnades genom trapptorn i gårdens nordöstra hörn, bibehölls dock 
svalgången, såsom tydliga spår i gårdens södra vägg visa. Loren-
zens undersökningar ha visat, att en sådan kombination allmänt 
tillämpades på grund av behovet av direkt förbindelse mellan vå
ningarna.18 I allmänhet ha dock den nyare tidens levnadsförhållan
den satt sin prägel på rumsdisponeringen — man hade helt natur
ligt fått kontakt med impulser, som ett årtionde dessförinnan på
verkat Malmöhus arkitektur, öppna spisar funnos i stort antal, till 

18 V. Lorenzen, Studier, s. 101. 
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Fig. 9. Villskövle. sett från sydväst. Foto ATA. 
gi schen. Foto A TA, 

Vittskövle. von Siidweslen 

och med på ekytteloftcl, skorstenarnas täta led gav al fasaden cn 
säregen pittoresk prägel. Vittskövle var ju troligen ej färdigt ar 
1553 och under byggnadsarbetenas slutskede insmögo sig nyn ele
ment, främst sydöstra tornets präktiga renässansspira. 

Borgtrilogien Trolleholm-Torup-Vittskövle utgör en säregen 
grupp i de skånska adelsslottens utvecklingshistoria. Dock bör man 
ej draga, för skarp gräns mellan dem och den samtidiga allmänna 
utvecklingen i södra Skandinavien. Mycket pekar pfi relationer med 
föregående kunglig och biskoplig byggnadsverksamhet, ooh atl man 
i dessa fall nke har atl göra med någon självständig typbildning 
torde jämförelser med utländskt material bekräfta, Isynnerhet bör 
man ej betrakta Svaneholm som första etappen till Trolleholm-
Torup-Vittskövle-gruppen, trots en hel del gemensamma element. 
Det är naturligare all härleda Svaneholms utveckling från elt bygg
nadsschema, som har Bin bästa representant i Rygaard. Trolle-
linliii däremot fortsätter med principer, utformade i Spettrup saml 
senare kompletterade under Fredrik 1:8 och Olav Engelbrektssens 
tid. Om i Svaneholm längorna byggdes lika höga och det hela verkar 
mera slutet iin i Rygaard, si har man här sannolik! atl göra med på-
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Fig, 10. Mörby, plan av källarvåningen. Efter uppmätningsritning av 
förf. — Mörby, Grundriss des Kellergeschosses. Nach 

Aufmessung des Verf. 

verkningar från riindtornföisedda borgar. När Svaneholm fullborda
des, voro redan Trolleholm och troligen även Torup fullbordade. Av 
åtskilliga byggnadsdetaljer framgår, att Svaneholm ej från början 
varit tänkt som en kubisk borg. Och slutligen: att i tre rundtorns-
försedda adelsborgar alla delar byggdes under en period torde ej 
betraktas som typkännemärke utan helt enkelt som ekonomisk för
utsättning. 

Som enda reflex av den dansk-skänska utvecklingen visar sig i 
mellersta Sverige Mörby i Uppland (fig. 10).19 Mörby slott byggdes 
av Gabriel Kristersson Oxenstierna under 1560-talet, således under 
den tid, då de ovan beskrivna skånska borgarna redan voro färdiga 
och utvecklingen i allmänhet följde nya stilimpulser söderifrån. 

u A. Hahr, Den äldre vasatidens svenska borgar, Stockholm 1917, s. 153 f. 
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Mörby planform har stora likheter med de skånska borgarna, men 
inan får ej bortse från de äldre delarna. Det i nordöstra hörnet be
lägna fyrkantiga tornet härstammar kanske i sina grundmurar från 
1300-talets slut; likaledes ingå äldre delar i norra längan med dess 
tvårumsindelning. Den reguljära ringmuren är i sitt nuvarande 
skick från 1500-talet liksom det halvrunda porttornet på södra si
dan och det massiva rundtornet i sydvästra hörnet. Porttornet har 
sin motsvarighet i Läckö, som även i andra detaljer visar släktskap 
med Mörby. Men Mörby fick ej alla längorna kring gården uppförda 
under 1500-talet. Detta skedde först ett sekel senare, när hela slot
tet moderniserades enligt tidens krav, såsom detta är känt genom 
Dahlbergs Svecia-teckningar. Överhuvud laget synes redan under 
Gabriel Kristerssons byggnadsperiod kontakt ha knutits med olika 
områden, däribland eventuellt Skåne. Under denna tid var kastellet 
redan en allmänt accepterad byggnadsform, och genom vasabor
garna hade man även fått kännedom om rundtornens användning. 
Ett sådant byggnadssätt fanns nu överallt. Genom vasakonungarnas 
byggnadsverksamhet infördes även i Finland hemställda runda 
kanontorn i fyrsidiga förborgar (Åbo, Viborg). 

Vilka utländska förebilder ha påverkat kastellets utveckling i 
södra Skandinavien? I Spottrup visade plantypen släktskap med 
1300-talsborgarna Tavastehus och Stegeholm, vilket på nytt fram
häver problemet om relationerna med Tyska Ordens borgar. Frägan 
torde i detta fall vara berättigad, dä även ordenskastellet i sin ut
veckling visar särtyper liknande Spottrup. Efter konvenlshusets 
blomstringstid under 1300-talets förra hälft inträder efter samma 
sekels mitt en reducering: den detaljrika grundplanen förenklas, 
och liksom under den tidiga perioden sammanfogas borgkuben av 
två genomgående och två mellanliggande lika höga längor.20 Ett 
viktigt drag är saknaden av hörntorn; samtidigt betonas ännu mera 
i borgens exteriör sammansättningen av fyra gavelförsedda flyglar. 
Men även längornas antal kan reduceras. Ofta utföras ej alla, ehuru 
de tänkts från början. Ett exempel pä denna senare utveckling i 
Preussen är borgen Raslenburg, vilken med sin flygelkomposition 
och sitt framspringande porttorn slår märkligt nära Spottrup (fig. 

20 K. H. Glasen, Dio mittelalterliche Kunst im Gebiete des Doutschordens-
staates Preussen. Erster Hund: Die Hurgbanlcn. Königsberg i Pr. 1927. 
a, 98 f. 
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Fig. 11. Rastenburg i Preussen. Plan av bottenvåningen. 
Efler Slcinbrecht. — Rastenburg in Preussen. Grundriss 

des Erdgeschosses. \ 'ach Steinbrecht. 

11). I Baltikum vittnar bland andra borgen Saldus (Frauenburg) i 
Kurland om samma riktning (fig. 12). Saldus byggdes troligen un
der andra hälften av 1300-talet.21 Om det ej fanns behov av inkvar
tering av större trupper, levde samma typ kvar även senare, bred
vid allt mera dominerande lägerkastell. 

I andra länders försvarsarkitektur finnas inga liknande borg
typer. Väl hade Rhenlandet med dess grannområden kastellet på 
dominerande plats, mestadels dock som s. k. gadenkastell med hus 
i olika höjd och längd innanför den skyddande ringmuren. Liknande 
typer uppträda i Nordtyskland. De få undantagsfallen i Lågsachsen 
tyckas vara östligt påverkade. Av dessa är den mest karakteris
tiska biskopsborgen Vorden i stiftet Osnabriick, vilken fick sin 
slutliga utformning under den byggintresserade biskopen Konrad 

21 A. Tuulse. Dio Bargen in Estland und Lettland, Dorpat 1042, a. 182. 
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IV :s von Rietberg tid (1482—1508).22 Vorden byggdes således sam
tidigt med Spottrup och bådas planlösning är nära överensstäm
mande. Liksom i Spottrup utgöres i Vorden huvudbyggnaden av tre 
lika höga längor, kubiskt sluten, med spärrmur och porttorn på in
fartssidan. I den av samma osnabrucksbiskop byggda borgen Fiir-
stenau påträffa vi liknande stildrag, ehuru några byggnads
delar härröra från äldre tid.23 Fiirstenau blev senare förändrat och 
spärrmuren avlägsnades. 

Annorlunda än i Spottrup ställer sig frägan om de utländska före
bilderna till Rygaard-Svaneholm-typen. Väl finns det även i andra 
länder på liknande sätt sammanfogade borgar (t. ex. Kleeburg vid 
Weidesheim i Rhenlandet),24 men även där är det ett mera allmänt 
byggnadssätt och man arbetade vid sammanfogningen med lokala 
komponenter. I Skåne tycks man likaledes ha att göra med lokala 
traditioner både inom sten- och träarkitekturens område. Den fran
kiska gården har ju gamla anor i Norden — att foga samman en
skilda hus kring en kvadratisk gårdsplan är lika gammal i bond
gårdar som i slottsbyggnader.25 Under borgförbudets tid stärktes 
det fria sammanfogningssättet genom timmerbyggnader och när 
man började bygga i sten igen, var traditionen stark nog att fort
sätta vid sidan av kastellets högform. Det är således icke heller 
nödvändigt att anta inflytelse frän klosterakitekturen, fastän det 
även frän denna kan ha kommit en del kompletterande stildrag. 
Gestaltningsprincipen är densamma även där; utgångspunkten är 
gården, utformning sker frän byggnadskomplexets inre. Från dei 
inre utgår gestaltningen även hos ordenskastellen, dock med stor 
skillnad: där ges samtidigt även akt på yttre slutenhet. Men likväl 
ej i så hög grad som i sydländska kastell, där det hela är homogent 
gjutet. Norden älskade artikulation och härigenom förklaras även 
kastellets utveckling i de beskrivna områdena. 

Sydskandinaviens rundtornsförsedda borgar bilda egentligen en 
direkt fortsättning av den äldre riktningen, kompletterad i enlig-

22 Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover. IV. Regierungsbezirk Osna
briick. 3. Die Kreise "Wittlage und Bersenbriick, Hannover 1915, s. 192. 

23 Ibid. s. 122. 
24 Th. Wildeman, Rheinische Wasserburgen und wasserumwchrte Schloss-

bauten, Köln 1937, fig. s. 38. 
25 E. lAtndberg, Svensk bostad, Stockholm 1942, s. 37 f. 
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\ • C ., 
Fig. 12. Saldus i Lettland. Slornos teckning frän år 1661 i Meyerbergs resebeskriv
ning. — Saldus in Lettland. Zeichnung Slorno's aus dem Jahre 1661 in Meyerberg's 

Reisebeschreibung. 

het med de nya vapnens krav. Därvid förändras ej nämnvärt kär
nan i planläggningen. Då man inom andra områden långt tidigare 
hade anpassat sina försvarsbyggnader efter den nya krigföringen, 
torde det för Sydskandinaviens del vara berättigat att antaga vissa 
impulser utifrån. Hahr söker för de skånska rundtornförsedda bor
garna förebilder i Frankrike.26 I själva verket har man där de äld
sta borgbyggnaderna med runda hörntorn och hela nordligaste 
Europas utveckling har antingen direkt eller indirekt varit berörd 
av franska stildrag. Vi finna således redan under 1200-talet kastell 
med mäktiga rundtorn i Nederländerna, och med oldvapnens upp
komst var det hell logiskt att reducera tornantalet till två och ge
nomföra diagonal placering. En liknande utveckling påträffa vi i 
Rhonlandet-Westfalen.27 

Det under 1500-talets början stigande inflytandet från holländsk-
nederrhensk konst i Danmark kan även spåras inom borgarkitektu
ren. Tydliga liiilländsk-nederrhenska drag framkomma redan i Hes-
selagergaard. Typen förekommer bland annat i Kcllenbergs bygg-

26 A. Hahr, Studier i nordisk renässnnskonst I, Uppsala 1913, s. 120. 
27 E. Renard, Rheinische Wasserburgcn, Bonn 1922. — H. Glasmeier, 

Westfälische Wasserburgen, Dortmund 1933. 
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Fig. 13. Adendorf vid Meckenheim, Rhenlandet. Efter Wildeman. 
bei Meckenheim, Rheinland. Nach Wildeman. 

nadskomplex (Kr. Jiilich);28 där finna vi även en om Skåne erin
rande förgård. Slottet Adendorf nära Meckenheim i Rhenlandet på
minner om Torup-Vittskövle-gruppen (fig. 13). Skillnaden är dock 
densamma som under tidigare skede; i Nederländerna och vid nedre 
Rhen lever det måleriska draget kvar. Det sagda bekräftas även av 
det ryktbara Helmond i Holland, som kanske mera än de andra när
mar sig det skånska byggnadssättet. Att samma drag blevo över
förda även till utlandet av holländska byggmästare, därom vittnar 
hertigborgen Jever i Oldenburg (fig. 14). Tvä flyglar och spärrmur 
funnos redan under 1400-talet, under 1500-talets förra hälft till-
kommo ytterligare längor och rundtorn.29 Det pä garden liggande, 
om Stockholms slott påminnande romanska kärntornet bibehölls och 
kröntes med en renässansspira. 

Det framlagda materialet torde bevisa, att man i en del av de 
skånska riindtornsförsedda borgarna måste räkna med nederländska 
element. Att kontakten mellan dessa två länder under 1500-talets 
förra hälft fördjupades, avläser man ju tydligt i Malmöhus.30 En 

28 Th. Wildeman, o. a. a., fig. s. 2. 
2» Die Bau- und Kunstdenkmäler des Herzogtums Oldenburg. V. Heft: 

Die Ämter Brake, Butjadingen, Varel, Jever und Rustringen. Oldenburg 
1909, s. 181. 

••'" /•;. Lundberg, Svensk byggnadskonst II, Stockholm 1947. 
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Fig. 14. Jever i Oldenburg. Efter lian- und Kunstdenkmäler 
des Herzogtums (lldenburg. - Jever in tlldenburg. Nuch liuu-

und Kunstdenkmäler des Herzogtums tlldenburg. 

och annan detalj i ovan beskrivna borgar bekräftar ytterligare, atl 
åtminstone cn del av byggmästarna kommit därifrån. 

Den holländska stilinvasionen var dock ej så stark, att den kunde 
helt omkullkasta de äldre traditionerna. Den kubiska borgen lever 
kvar och dess speciella formgivning pekar direkt på ordensområ
dena. Detta i sin tur berättigar till en närmare behandling av det 
genom Wallem lanserade förmodandet om baltiska förebilder i Stein
vikholm.81 Tyska orden var bland de första i Norden, som gjorde 
bruk av eldvapen, och det under början av 1400-talet byggda Biitow 
var den första rundtorns-försedda borgen i Östersjöområdet. Slaget 
vid Tannenberg år 1410 avbröt denna begynnande utveckling. 1 
Preussen byggdes därefter kanontorn huvudsakligen i biskopsbor
gar.82 I Baltikum däremot framkallade de inre stridigheterna och del 
alltjämt stigande hotet frän öster under 1400-talet en ytterst livlig 
byggnadsverksamhet, vilken kulminerade under början av 1500-ta-

" /•', B. Wallem. o, n. a., s. 14 f. 
52 K. ///. Clasen, o. a. a., s., 150. 
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Fig. IS. Stoltet i Riga, Lettland. Teckning av lirolze från 1800-lalels början. 
— Schloss in Riga, Lettland. Zeichnung von Brotze aas dem An/ang des 19. 

Jahrhunderts. 

le t ." Framför allt moderniserades de gamla konventshusen genom 

li l lfogning av diagonal t ställda kanontorn . Såsom sådant blev även 

ordensslottet i Riga färdigt ä r 1515 (fig. 15).84 Wal lem har där s in 

u tgångspunk t . Ungefär samt id ig t byggdes kanontorn i ordensmäs-

tars lot te t Césis (Wenden) , p lacerade pä samma sä t t som i Riga. Till 

dessa ans lu ta s ig en hel rad av mindre ordens- och biskopsborgar , 

som u t rus tades ant ingen med elt eller tvä kanontorn . 

Även om man tager diagonalt stäl lda torn som allmänt s t i ld rag 

under 1500-talets början, är dock överenss tämmelserna mellan Stein

vikholm och Bal t ikums borgar så talande, att man kan acceptera 

Wallems s tåndpunkt . Y t t e r l iga re belägg för de for tsa t ta relat io-

35 A. Tuulse, o. a. a., s. 28!) f. 
34 A. Tuulse, Das Schloss zu Riga. Sitzungsberiehte der Gelehrten Est

nischen Gesellschaft 1937, II, Tartu 1930. 
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nerna mellan Baltikum och södra Skandinavien lämna de skånska 
rundtornsförsedda borgarna. Utvecklingen från Trolleholm till Vitt
skövle visar ej någon upplösning av kubiska byggnadsblock som 
varit fallet med den nederländska komponentens dominans, utan 
tvärtom: massorna ha blivit ännu mera slutna och i Vittskövle har 
man kanske den största likheten med ordenskastellen. Hantver
kare från väster måste ha haft hjälp av murmästare österifrån, 
som bibehöllo de gamla och bifogade nya detaljer på samma sätt 
som de voro vana vid i sitt hemland. Kastellets utveckling i Skäne 
är densamma som i Baltikum; först hade man en byggnadskropp 
bestående av fyra längor, vilka sedan förenades med rundtornskydd. 
Den onda skillnaden är, att detta skedde i ordenslandet i två perio
der, i Skåne däremot byggdes allt på en gång. I grundplanen bibe
hölls dock de enskilda delarnas självständighet, en företeelse som 
baseras på oavbruten tradition från det tornlösa Spottrups tid. 
Genom detta förklaras även Steinvikholnis särdrag i flygelindel-
ningens sekundäritet mot ringmuren och tornen. Som ovan sagts, 
liknar det en kopia — pä en gång cmottagande i motsats till Skånes 
blandning av lokaltradition och droppvis insipprade nya element. 

Även historiska fakta visa alltjämt fortlevande kontakt mellan 
Skandinavien och ordensländerna efter Eriks av Pommern tid. Och 
då borgarkitekturen under alla tider varit beroende av icke minst 
politiska relationer, torde eu exkurs från denna synpunkt vara på 
sin plats. 

Fastän Eriks av Pommern ambitioner i Baltikum icke gav något 
direkt resultat, hade dessa dock en stor betydelse för Danmarks 
senare politik. De tirdensfientliga elementen fingo härigenom vanan 
att söka skydd i Skandinavien ooh det uppstod en fiktion att Dan
mark hade rättfärdiga anspråk på Livlands nordligaste delar. 
Bfida företeelserna upprepas senare, i synnerhet under maktstri
den mellan Karl Knutson och Christian I. Ideligen sker Inbland
ningar i Livlantls inre stridigheter, varvid framför allt det biskop
liga partiet får understöd i Skandinavien.8'' Hjälpverksamheten 
sträcker sig år 1478 till och med till trupptransporter, ooh under 
viss tid talas om ockupering av några strategiskt viktiga borgar i 
Livland. Allt detta medförde utan tvivel ökad kontakt med Balti-

35 II'. Mollerup, Danmarks Forhold til Lifland fra Salget af Kstland til 
Ordensstatens Oplosning (1346—1561), Kjöbenhavn 1880, s. 15 f. 
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kums inre förhållanden, en kontakt som blev ännu intimare under 
början av 1500-talet och som fick sin slutpunkt i stiftet Ösels inför
livande med Danmark. 

I samband med Steinvikholm förtjäna några personliga fakta att 
omnämnas, Wallem är helt säkert inne på rätt väg, när han under
stryker betydelsen av Olav Engelbrektssens studieår i Rostock 
under samma tid som Rigaborgen byggdes.88 Vid universitetet i 
Rostock fingo även de flesta livländska prästmannen sin utbild
ning, och som alla studerande från Norden tillhörde även livlän-
darna Bursa Sancti Olavi, där Olav Engelbrektssen hade varit före
ståndare under sina studieår. Till in i våra dagar stodo två märk
liga bislagstenar, härstammande från Olovs-Burse, på Rostocks 
iiniversitetsgård, tillkomna under förra hälften av 1600-talet. På 
överstycket till en av dessa var den öselske biskopen Georg von 
Tiesenhausens vapen inhugget. Även Tiesenhaiisen hade studerat i 
Bostock, och närmare undersökning har visat, att bislagstenarnas 
mästare varit verksam även i Baltikum.87 Men redan tidigare inne
hade Rostock en stor roll som konstfönnedlare. På grund av allt 
detta får man inte underskatta do därmed förknippade personliga 
kontakter, som hell säkert ofta förde till ackordering mellan bild
huggare och murmästare. Inom borgarkitekturon hade de livländ
ska klerkerna utan tvivel större erfarenheter än övriga nordiska 
prästmän. Att dessa erfarenheter i sin tur sammanhängde med in
tim kontakt med ordensarkitekluren, är redan ovan antytt. 

En stor del av Baltikums borgar moderniserades i början av 1500-
talet under ordensmästaren Wolter von Plettenbergs tid. Detta 
var byggnadsverksamhetens i Livland kulmen men samtidigt dess 
slutskede. Kriget med Ryssland avbröt allt byggande, och talrika 
murmästare voro nödsakade att söka sig ett nytt arbetsfält. När
mast (ill buds stod Skåne, där samtidigt den livligaste byggnads
verksamheten i hela Norden uppblomstrade. Känt är, att även 
Gustav Vasa fick byggnadsfolk från ordensländerna ined byggmäs
taren Henrik van Cöllen, den mest kända, i spetsen.88 

* F. B. Wallem. o. a. n., s. 17. 
37 A. Tuulse, Piezimes par Moistaru lieinkenu (Reynken) (= Notiser om 

Mäster Reynken). Senatne un Mäksla 1940 I, Riga 1940, s. 127 f. 
38 A. Hahr, Den äldre vasatidens svenska borgar, s. fil. — Dens.. Nordisk.! 

borgar, s. 138—130. 
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1 Gripsholm korsas neder ländska drag med inflytelser från 

preuss i ska b iskopsborgar , och det ä r de s i s tnämnda som givi t detta 

vasaslot t dess u tp räg lade medeltida d rag enligt nordeuropeisk t 

mönster. F r å n ordens länderna ha även de s k å n s k a bo rga rna fått 

din å lderdomliga uppsyn, be t ingad av rådande levnads- och för-

svarsförhål landen, för vi lka en konventshus l iknandc borgtyp va r 

mest ändamålsenl ig. Den kung l iga byggnadsverksamheten hade 

samtidigt under Chris t ian l l l : s ene rg i ska ini t ia t iv redan långt ti

d igare övergåt t i modernare banor, v i lkas h u v u d k a r a k t ä r u tgöres 

av konsekvent ski l jande mellan försvars- och bostadssyfte. Adels

borgarna bibehålla däremot den medelt ida borgens s ignum: den in

tima sammanfogningen av fäs tning och bostad. Så sedd kan man 

här knappt tala om tidiga ut t ryck av renässansen u tan om den sista 

manifestat ionen av medeltiden. Fas t än regelbundenhet förekommer, 

är denna ej buren av Impulser söderifrån, u tan samma regelbunden

het ha r y t t ra t sig redan å rhundraden t id igare . Deras e f te r t rädare 

ä ro ovan berörda borgar med Spot t rup i spetsen. Trti l leholni-Torup-

Vit tskövle ä ro inte endast de s is ta skånska medel t idsborgarna 

utan som sådana även de sista i hela Norden, märk l iga minnesmär

ken från r iddarepokens sensommar på gränsen till den nya tiden. 

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

Armin Tuulse: Das Kastell in der nordischen Burgarchitektur II . 

Im Zusammenhang mit dem Aufschwung der Bautiitigkeit um 1500 in 
Siidsknndinavion beginnt eine neue Periode in der Entwicklungsgeschichte 
des Kastelis. Das Bisehofsschloss Spottrup aus dem Ende des 15. Jahr
hunderts hat in seiner kubische.n Gestalt die Traditionen dos 14. Jahr
hunderts bewahrt (Tawastohus, Stegeholm), doch fehlen die Ecktlirme. 
Auch oine Reihe von Burgen aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts folgen 
ähnlichen Prinzipen (Voergaard, östergaard). Die Anpassung der Wehr-
bauten an dio Feuerwaffen goschiebt in Dänoinark zuerst durch König 
Friedrich I (Sönderborg, Tönderhus), in völlig ausgeprägter Form zeigt 
sich abor der neue Typus in Steinvikholm, einer Burg des norwegischen 
Krzbischofs Olav Engelbroktssen, erbaut 1525—27. Die neue Linie viril 
uber nicht ohne weiteros von anderen Bauherren jiugonommon. Nach der 
Grafenfehdc beginnt im Jahre 1536 eine besonders rege Bautiitigkeit und es 
krouzen sich mehrere Typen. Neben streng geschlossonen Kastellen werden 
malorisch gruppierlo Kastello erbaut, mit herausstossondon Fliigelpartion, 
die don Flankioiungsschutz iibornahmon (Rygaard, Svunoholm). Dieses 
ist als eino lokale Linie anziinehmen. Krst in den dreissiger Jahren des 16. 

107 



A R M I N T U U L S E 

Jh. werden in Schonen auch Adelsschlösser mit diagonal gesteilten Eck-
I urinen erbaut. Das um 1530 boendete Vegeholm hat noch vierkantige Tiirme. 
Das um 1538 begonnene Trolleholm ist das erste Adelsschloss mit diagonalcn 
Rundtiirmen. Diese Richtung wird in Torup und Vittskövle fortgesetzt. 

In allén diesen Burgen leben teilweise dio alten Lokaltraditionen weiter. 
Von Ausseneinfliissen sind die Vorbilder aus Preussen und Baltikum dio 
wichtigsten. Spottrup ist mit späten Konvonthäusern des Deutschen Ordens 
zu vergleichen. In den Burgen mit Rundtiirmen zeigen sich teilweise dio 
lanfllissc aus Holland und Nioderrhein; daneben hat man aber fortwährend 
Kontakt mit der Baukunst des Deutschen Ordens, besonders im Baltikum 
bewahrt. Die Burg in Riga ist schon fruher mit Steinvikholm verglichen 
worden. Das ganze lässt sich auch mit politischen Verbindungen zwischen 
Dänemark und dem Baltikum crkläron. Am Anfang des 16. Jahrhunderts 
stockte in Livland die lebhafto Bautiitigkeit und eiu Teil der Baumeister hat 
wahrscheinlich in Schonon ein neues Arbeitsfeld gefunden. 
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