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Gröneborg. 

I Erikskrönikans cod O. (från slutet av 1500-talet) har skrivaren vid 
don bekanta versen om Joar Blås uppträdande vid kungavalet i marginalen 
antecknat "Her Joar Blå på Gröneborgh wid Eneköpingh". Samma upp
gift om att Grönoborg varit Joar Blås fiislo finnes redan 100 år tidigare 
i Brions Olais krönika (nedskriven före 1470). I Johannes Magnus, Bwee 
och Götha Cronica (Stockholm 1620) säges också Iwar Blå ha holi på 
slottet Gröneborg. I Palmsköldska samlingen (vol. 274, s. 1027, 1093, 1099, 
1103, 1387, 1389, 1391, 1393, 1395, 1397, vol. 277, s. 128, 385, 764) och i 
tryck från 1700-talet (ex. Salvius, Beskrifning öfver Svcrigot; Rhyzclius, 
Sviogothia munil.i in. II.) återkommer sedan samma uppgift. (Körande littc-

Fig. 28. Gröneborg. Detalj ur Suecia-sticket. 

raturem om Gröneborg, se Pipping, Kommentar till Erikskrönikan, Helsing
fors 1926, sid. 141 f.) 

Redan på 1600-talet började man även ägna sin uppmärksamhet åt de 
bevarade ruinerna av Joar Blås borg. I "Ransakningar om antiqvitoterna 
1067—1684" dol I talas om holmen Gröncborg, "der på skulle warit ett 
slåit widh samma nampn ren förnämblig Herre och Krijgsanförare ben:dh 
Hwar Bläås residens. Muren iir ännu qwar sombligeslädes wid pass ett 
par fambnar högh." Intresset för borgruinen var så starkt, att en teckning 
av holmen med ruinerna gjordes för Svecia antiqua, vilken teckning seder
mera stacks i koppar år 1709 av J. v. d. Aveelen och ingår (1:105) i 
Sveciaverket. Bilden visar de kvarstående murarna av det fasta huset, samt 
vallgraven och vallen, som omgivit borgen (tig. 28). Den är försedd med för
klarande text, som angiver dessa, anläggningar. Loccenius, som år 1661 fick 
i Uppdrag all skriva texten till Sveciaverket men icke hann fullborda denna 
före sin död, omnämner också i det bevarade manuskriptet (Descriptio 
regnl Suecise) lämningarna på Gröneborg. 

I antikvariskt-topografiska arkivet finnas två teckningar, föreställande 
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Gröneborg, av friherre O. Hermelin, förmodligen frän omkring 1870. Den 
ena (fig. 29)-gor en god Föreställning om don statliga och svårtillgäng
liga anläggning, som natur och människohand här tillsamman skapat. 
Den andra teckningen är en uppmätning i plan av själva borgområdet. Un
gefär i mitten av detla synes dot fasta fyrkantiga stenhuset. Norr därom 
är utritat grunden till en mindre, rund byggnad betecknad på samma satt 
som den nyssnämnda stenmuren. Hermelin anger den som "den runda 

Fig. 29. Holmen med borglämningarna. Pennteckning av O. Hermelin 
omkr. 1870. ATA. 

torngrundvalen". Murarna höjde sig enligt Hermelins uppgift vid denna tid 
endast 2 å 3 fot över fyllningslagret. 

Ar 1890 förelogs av dåvarande amanuensen hos Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien Emil Eckhoff on närmare undersökning av ruinerna. 
Någon rapport eller några dokumentariska uppgifter har Eckhoff tyvärr ej 
lämnat, men i Upplands fornminnesförenings tidskrift 1896 (III, 351) finnes 
en kortfattad redogörelse rörande grävningsresultaten av Erik von Ehren-
l i e i l l l . 

Vid undersökningen, som omfattade 72 mansdagsverken, schaktades borg
platsen av så att det fyrkantiga hörntornets murar nu reste sig omkring 
1,6 in. över markytan. På två sidor, åt norr och åt söder, om detta lasta 
hus blottades grundmurar till rektangulära byggnader, som varit uppförda 
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Fig. 30. Borgområdet å Gröneborg. Uppmätning av K.-A. Gustawsson och 

E. Floderus 1927. ATA. 



Smärre meddelanden. 59 

av trä. "Den runda torngrundvalen"" namnes däremot icke alls och några 
spår av den äro nu ej längre synliga. Har det kanske endast varit i sen 
tid upplagda stenar, t. ex. för valborgsmässoeld, vilka Hermelin givit en 
felaktig uppfattning om, och som av Eckhoff utan vidare bortschaktats? Vi 
sakna tyvärr möjlighet att lämna elt säkerl svar på frågan. Men det synes 
knappast troligt att det funnits ett runt fristående torn alldeles invid del fyr
kantiga. 

Grävningar förelogos också vid vallarna och här påträffades tydliga rester 

Fig. 31. Detalj av kärnans murverk. Foto E. Salvén 1923. 

av träpalissader. En närmare undersökning gjordes även av den (på Herme
lins plan tydligt utmärkta) på södra sidan belägna ingången till borgområ
det. Här påträffades två stora, runda stensatta hal, i \ilka portstolparna 
stått. Vid sidan av hålen funnos två väldiga stenblock. Från grävningen 
bevaras i Statens Hist. Museum under inv.-n:r 10,161 en del trärester från 
palissaden, några kopparbitar, spik och ben. 

Borganläggningen har senare besiktigats, 1909 av antikvarien Otto Janse, 
1923 av fil. dr Eric Salvén och 1927—28 av flera av Riksantikvariens tjän
stemän. Ar 1927 har fil. lic. K.-A. Gustawsson och fil. kand. E. Floderus ut
fört den här som fig. 30 återgivna noggranna uppmätningen av borgom
rådet. 

Planen (lig. 30) omfattar endast själva borgomradet på loppen av den 
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branta ön. Det fasta huset (det fyrkantiga kärntornet), varav grundmurarna 
ännu äro bevarade (fig. 31), mäter i plan 11X10,8 m. utantill. Murarna, 
som äro lagda av valda och kilade gråstenar i kalkbruk, äro cirka 2 m. 
(jocka. Enligt Ehrenhoims uppgift skullo i tornets mitt förmodligen varit 
en stenpelare, som måhända uppburit bjälklag och trappor. På Hermelins 
plan finnes icke antydning om någon sådan pelare; däremot anges där 
tydligt i sydvästra hörnet en murklack, som — om Hermelins ritning på 
denna punkt är riktig — säkerligen varit grunden till trappan. Möjligen 
kunna här nya undersökningar bringa klarhet. Såväl på södra som på 

Fig. 32. Ringvallan med grav (snöfylld) på västra sidan. Foto förf. 1928. 

norra sidan av det fasta huset synas grunderna till de rektangulära trä
byggnaderna, don norra 8,4X6 m. och den södra 9,4X6,4 m. Höjdplatån 
och fästet omgivas av en ringvall med en grav (fig. 32) utom på en del 
av östra sidan, där sluttningen är brantast. På den långsluttonde norra 
sidan finnes dessutom en yttre ringvall med grav. 

Sedan gammalt har denna borg, som nämnts, salts i förbindelse med Joar 
Blå. Några skäl som direkt motsäga detta synas — så vitt jag känner — 
icke finnas. Tvärtom. En närmare undersökning av de bevarade resterna 
synes go, vid handen alt borganläggningen härrör just från Joar Blås tid. 
Murningstekniken i dol fasta stentornets bevarade grundmurar tyda på tiden 
omkring år 1200 ellor 1200-talots början (fig. SI).1 

1 Denna datering har jag min vän Erik Lundberg att tacka för. Han fram-
läggei i ett kommande häfte av Fornvännen en uppsats om murningsteknik 
under äldre medeltiden. 



Litteratur och kritik. 61 

Man kunde också peka på en annan borg från ungefär samma tid pä 
toppen av en grusholme i Mälaren, Tro kronor i Stockholm. 

Mon avsikten med dessa rader är icke någon ingående undersökning av 
Gröneborg och komparativa borgstudier. De avse i stället att fästa uppmärk
samheten på att om icke kraftiga åtgärder vidtagas för borganläggningcns 
skydd, den säkerligen snart kommer att helt förintas. 

Tyvärr har nämligen holmen icke lämnats helt intakt. Grus har hämtats 
såväl å dess norra som dess södra sida. De gamla grusschakten på södra 
sidan äro emellertid nu lyckligtvis på god väg att växa igen, så att de verka 
mindre störande. Det stora grussehaktet på norra sidan däremot verkar som 
ett öppet sår i holmens formation och synes hota hela fornlämningens 
bestånd. 

Ända sedan 1870-talet ha de fastställda gränslinjerna, för gruschaktningen 
jämt ooh ständigt överskridits. Riksantikvarien har gång på gång haft 
anledning att hos länsstyrelsen i Uppsala påyrka stränga åtgärder mot 
överskridningar och rubbningar av fridlysningsgränsen. Nu har återigen 
fridlysningsgränsen överskridits i sådan omfattning, att själva borganlägg
ningen hotas. Då något respekterande av utfärdade föreskrifter och utmärkta 
gränslinjer icke synes vara möjligt att ernå och då varje ytterligare bort-
schaktning av grus inom det fridlysta området skulle innebära synnerligen 
allvarliga risker för själva fornminnet har Riksantikvarien hos länsstyrel
sen nu hemställt, att hela holmen Gröneborg måtte fridlysas. 

I stort sett stå resterna av denna borganläggning — såväl ringvallar som 
de nämnda byggnadernas grundmurar — ännu synliga och utgöra ett av 
Sveriges märkligare niodeltidsminnen, som (ack vare sitt läge torde vara en 
av landets vackraste fornminnesplatser, mod milsvid utsikt över land och 
vatten. 

Tord O:son Nordberg. 

Litteratur och kritik. 

A h n l u n d , N i l s , Svensk sägen och hävd. Kulturbilder. Stockholm 1928. 
Hugo Gebcrs förlag. 248 s. Pris kr. 6:50. 

Då Nils Ahnlund för några år sedan utgav sin kulturhistoriska essay-
samling "Oljoberget och Ladugårdsgärde", dokumenterade han sig både 
som en vidsynt kulturhistoriker och som on framstående folklorist. Genom 
ingående studier i äldre historiska urkunder, "antikvitetsrannsakningar", 
folkminnosuppteckningar och andra äldre skildringar av gångna tider, har 
han belyst ott flertal olika sidor i vår forntida och medeltida kulturhistoria. 
Hans nyutkomna samling "Svensk sägen och hävd" är lika rik på nya 
och givande uppslag som den föregående, och dess stil utmärkes av samma 
omedelbara friskhet. Tack vare sina utförliga källhänvisningar ger förtal-


