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D A L A D O R G 
ETT NYUTGRÄVT MEDELTIDSFÄSTE 

Genom utgrävning av Dalaborgs slott i Bolstad socken, Dalsland, 
har ett av våra mindre modeltidsfästen bragts i dagen, vilket erbjuder 
åtskilligt av intresse, icke minst därigenom att här för första gången 
yppats möjlighet att någorlunda rekonstruera en anläggning, vars huvud
byggnad varit till största delen uppförd av trä. Borgen är belägen på 
sätesgården Qvantenburgs ägor på en bcrgudde i Vänern omkring en 
kilometer nordost om Dalbergsåns mynning. Denna åmynning erbjuder 
alltjämt en synnerligen god hamn, och hade i gamla tider säkert en myc
ket stor betydelse för sjöfarten på Vänern. En sedan 1500-talet doku
mentariskt känd marknadsplats har funnits vid Dalbergså hamn. Detta 
jämte borgklippans utomordentliga fortifikatoriska möjligheter äro för
klaring till att ett fäste anlagts här. Om borgens historia föreligga några 
värdefulla data. Erikskrönikan berättar att fästet byggdes under herti
garna Eriks och Valdemars krigståg till Dalsland år 1304. Under do 
förbittrade brödrastridorna intogs borgen av konung Birgers trupper redan 
13Q6. Den blev sedermera sätet för fogden över ett län, som omfattade 
Sundals, Nordals, Tössbo och Nordmarks härader. Troligen hölls på Dala
borg 1388 ett möte mellan drottning Margareta och representanter för Bo 
Jonssons testamentarier. Under Engelbrektsfejden stormades och brändes 
borgen av allmoge från Värmland och Dal under Peder Ulfsson Roos år 
1434. 

Borgen har ott ur försvarssynpunkt av naturen sällsynt gynnat läge.1 

Skogsuddens yttersta, högsta del (omkr. 14 m. över vattenytan), där 
borgen legat och som på tre sidor stupar brant mot vattnet, är avskuren 
från det övriga landet genom en bred och djup naturlig ravin, som bildat 
en förträfflig vallgrav mod delvis tvärbranta sidor. Det är möjligt att 
under medeltiden vid högt vattenstånd de båda vikarna, som omgiva udden 
kommunicerat genom graven men vattnet kan i så fall endast haft mycket 
ringa djup. I norra delen av graven bildas mellan klipporna en smal 
sänka, och genom denna leder en väg från gravens botten upp till borg
gården. Vägen är kantskodd med stora stenar, och grävningar gåvo fynd 
av hästskor och hästskosöm. Detta är den enda väg på vilken man till 
häst kan taga sig upp på borgområdet, och det är troligt att det är den 
medeltida uppfartsvägen. Någon vindbro över vallgraven har säkerligen 
aldrig funnits. Omedelbart ovan vallgraven reser sig en vall, som på 
tre sidor omger en förborg med de ungefärliga dimensionerna 25 X 50 
meter. Den är högst åt graven till (omkr. 2,50 ro.) och sjunker sedan 

1 Att ruiner av borgen funnos på denna plats fastställdes genom prov-
grävning 1931 av Hjalmar Larsen. över denna grävning har han avgivit 
en utförlig berättelse och har även uttömmande skildrat borgens historia 
i Färgelanda, Tidskrift för Dalslands Folkhögskoleförening, 1931:2, 
1932: 1. 
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åt sidorna för att alldeles försvinna innan den nått fram till huvudborgen. 
Troligen är den delvis demolerad. I förborgens fond har borgbyggnaden 
rest sig. Här höjer sig vid östra sidan ett brant klippart! omkring 3—4 
meter över förborgens plan, och från denna klippa, vilande på den med 
ott par skift utgår en kraftig vinkolbyggd mur, vilken utgör den huvud
sakliga återstoden av byggnaden. Muren omsluter sålunda ett källarrum, 
vars övriga väggar utgöras av i söder den branta klippan och i öster en 
slänt av jord- och lerfyllning, som påförts för att förhöja och utjämna 
borget, som sluttar mot norr. Muren är av mycket kraftiga dimensioner; 
dess brodd varierar mellan 3,70 och 4 meter; höjden över källargolvet är 
omkring 3,50 m. Ursprungligen torde den ha varit ungefär en dryg meter 
högre. På utsidan av långfasaden är den synliga höjden mindre, beroende 
på att ett ända till 1,30 m. tjockt lager av styv lera lagts upp mot muren. 
Lerlagret bildar en sakta sluttande terrass framför murfoten. Den begrän
sas av en låg vallmur, som förenar »borgklippan> med den mot norr brant 
sluttande berghäll, på vilken murhörnet vilar. Muren har uppenbarligen 
varit skoningen till en till största delen demolerad lervall, ett antemurale, 
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som hindrat en angripare att tränga fram till murfoton. Norra muren 
når icke ända fram till berget. Dess trasiga, liksom ofullbordade ände 
gömdes i en vid utgrävningen genombruten lervall. I denna del av muren 
går i höjd med källargolvet en avloppskanal ut åt norr. Vid rensningen 
av muren blottades ett antal tvärs genom den löpande kanaler, sora varit 
lägen för stockar av 15—20 cm diameter. För att visa dessa för konstruk
tionen viktiga detaljer lades vid konserveringen nya stookar i kanalerna. 
Don enda förklaring jag kan finna till stockarnas förekomst är den att de 
använts att binda det på muren resta timmerhuset fast vid dess underlag 
på så sätt att murstockarna förenats med mot dem korresponderande stoc
kar i träbyggnaden, förmodligen utskjutande golvbjälkar, medelst bindare, 
varigenom timmerväggarna reglats fast vid muren. 

Utgrävningen har till fullo visat att Dalaborgs hus utgjorts av en stor 
träbyggnad, som vilat, dels på berget och den påförda fyllningsbanken 
i öster, dels på muren. Det har varit en stor rektangulär byggnad (omkr. 
25 X 12 m), vars södra gavelvägg vilat på bergets hjässa. Här blottades sten
foten till gaveln och kolnade rester av stockar i ursprungligt läge. 

I södra delen av källaren utgjordes botten av den råa klippan, men 
i norra delen påträffades ett golv av kullersten, vilket torde beteckna 
ungefär källarens ursprungliga ytinnehåll. Troligen har i golvets kant 
stått en brädvägg, som hindrat jord och lera att från fyllningsbanken 
rasa in i källaren. I nordöstra hörnet hado rasmassorna en sådan karak
tär att de kunna tolkas som spillror av cn från en övre våning nedstör
tad större eldstad. Talrika oregelbundna plattor av hårdstampad bränd 
lera påträffades, uppenbarligen rester av en härd eller ett ugnsgolv. 
Lagren närmast stengolvet innehöllo multnade plankrcstcr mellan lor-
skikt, utvisande att ovanpå stengolvet lagts tre nya golv det ena på det 
andra. I ett provschakt genom stengolvet avslöjades det märkliga förhål
landet att under dotta golv funnos två kollager, ett 15—30 cm mäktigt 
omkr. 20 cm under golvet och ett mycket tunt — huvudsakligen svart 
jord med kolpartiklar — som vilade direkt på berget, skilt från det övre 
av ett omkr. 40 cm tjockt lerlagcr. Motsvarigheten till dessa kollager 
påträffades i ett schakt genom fyllningsbanken. Strax under grästorven 
låg det senaste brandlagret, som naturligt är ganska obetydligt, då det 
gonom väder och vind och människors åtgöranden bör ha reducerats be
tydligt innan dot bands av vegetationen. Dotta lager måste härröra från 
1434. Under detta ligger på en bädd av kullersten i sparsamt murbruk 
ett väldigt kolskikt, intill 90 cm tjockt. Detta motsvarar brandlagret när
mast under golvet i källaren. Längst nere på berget, dolvis dock på ett 
sandlager ligger så ytterligare ett kolskikt, det understa, som här är 
betydligt mäktigare än nere i källaren, omkr. 10 cm. Dessa brandlagcr 
äro av stor betydelse, dels emedan de bevisa att husets östra långvägg 
vilat här på sluttningen, dels emedan de kunna ge kronologiska upplys
ningar. Vi veta att kullerstcnsgolvet tillhör den yngsta byggnaden. Men 
eftersom ovanpå detta tro brädgolv avlöst varandra måsto denna bygg
nad ha stått cn avsevärd tidrymd. Då nu detta hus föregåtts av två andra 
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tvingas man till slutsatsen att det nedersta tunna brandlagret härrör från 
en byggnad, som stått på platsen före 1304. Detta brandlagor synes vara 
äldre än stenmuren. Donna och det mellersta tjocka brandskiktet få så
lunda anses vara lämningarna av den borg som hertigarna byggde nämnda 
år, troligen efter att ha erövrat och bränt ett äldre träfäste. Med hänsyn 
till det yngsta husets höga ålder torde borgen ha förstörts mycket snart 
efter uppförandet och även hastigt blivit återuppbyggd — härpå tyder också 
kollagrets konsistens. Vi veta att kung Birgers folk erövrade Dalaborg 
redan samma år det byggdes. Möjligen har det då också bränts och åter-
uppförts av konungen. 

Beträffande timmerbyggnadons planlösning kan så mycket med säker
het sägas, att rummen — i undre våningen väl borgstuga och kök, i övre 
sal och bostadsrum — i väster och norr omslutits av ett skyttegalleri, 
sora säkert gått genom husets båda våningar. Endast på dotta vis kan 
murens oerhörda bredd förklaras. Den ovannämnda regelkonstruktionen 
förutsätter även dubbla väggar på muren. Vissa förhållanden tyda på 
att galleriet varit fört runt byggnaden, men med visshet kan detta icke 
sägas. De fasta stenhusen och palatsbyggnaderna erbjuda liknande plan
typer, t. ex. Arno biskopsborg, vars korridor längs en långsida och en 
gavel nyligen frilagts.2 Det är dock knappast till stenarkitekturen man 
här i första hand vill vända sig, utan till träbyggnaderna. Vi veta att 
källarstugor — av vilken typ Dalaborg kan sägas vara en variant — 
mod murad undervåning och timrad överbyggnad funnits i monumental 
utformning. Om tiramcrbyggnadens utseende kunna vi ingenting säkert 
veta: närmast tillhands ligger väl att tänka sig något i stil med de ståt
liga norska löften, såsom Rolstadsloftct från omkr. 1300 med svalgångar 
som öppna sig med romanska bågar. (Bygdö.) Dalaborg har varit ett 
exempel på den timmcrbyggnadskonst i monumentala former, som vi så 
föga känna till men som icke får förbises ora bilden av vår medeltida 
profana byggnadskonst skall bli fullständig. Vi veta att hertig Erik 
hado utmärkta byggmästare och timmermän till sitt förfogande, och man 
kan inte låta bli att inför Dalaborgs hus erinra sig den av Rimkrönikan 
prisade salbyggnad, som han lät bygga i Lödöse till bankotthall vid 
firandet av sin förmälning med prinsessan Ingeborg.3 

Bengt Söderberg 

1 För upplysningen tackar jag fil. kand. Erik B. Lundberg. 
3 A f U g g l a s , Lödöse, Gbg, 1930 s, 451 ff. 


