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Örn Axevalla slott.
Af

F. Ödberg.

Föredrag hållet i Axevalla slotts ruiner vid Svenska Fornminnesföreningens besök der
den 19 juni 1883.

Det ställe, der vi nu befinna oss, var en gång i tiden ett af 
vårt lands allra äldsta och starkaste fästen. Mer än en märklig 
händelse i vår historia har timat just på denna plats. Att vid ett 
tillfälle som detta erinra sig Axevalla slotts vigtigaste öden, torde 
derför ej sakna sitt intresse.

Enligt en gammal sägen skall redan konung Inge den äldre 
haft sitt residens på Axevalla slott. Också heter det i inskriften 
på en sten, som finnes i Varnhems kyrka: »På den tiden var 
Axevalls slott förnämsta konungasätet i Vestergötland, som här 
tvärt öfver ligger, hvarest ock konung Inge residerade». Afven 
konung Sverker den äldre skall vissa tider på Axevall hafva 
hållit sitt glada och lysande hofi Men med full historisk visshet 
känner man ej något örn Axevalla slott förr än år 1277. Det året 
intogs slottet af danske konungen Erik Glipping, som bistod sin svå
ger konung Valdemar i striden mot Magnus Ladulås. Slottet intogs 
dock snart af Magnus Ladulås, som lemnade det åt sin gunstling, 
danske riddaren Knut Porse, hvilken mycket utmärkt sig på konung 
Magnus sida i striderna år 1277. Men följande år blef konung 
Magnus Ladulås, då han gästade Axevalla slott, lömskt öfverfallen 
och fängslad af Knut Porse och ej frigifven, förrän han med hög
tidlig ed lofvat att betala sin skuld till Peder Porse. Sägnen för
mäler, att konungens gunst mot den danske gunstlingen ej häraf 
lidit någon minskning. På helt annat sätt behandlade Magnus 
Ladulås de mäktige folkungarne, som på slottet Gälqvist vid 
Skara samma år 1278 öfverfallit och dödat en annan af konungens 
danske gunstlingar, riddaren Ingemar Nilsson samt tagit till fånga
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konungens svärfader grefve Gert af Holstein. Ehuru konungen 
sedan lofvat dessa folkungar förlåtelse, blefvo de dock två år der
efter af konungen vid ett gästabud på Gälaqvist på trolöst sätt 
gripna och kort derefter aflifvade.

År 1313 nämnes åter Axevalla slott. Det året ger den tappre 
och ridderlige hertig Erik, vid sin förmälning i Lödöse med den 
norska konungadottren, prinsessan Ingeborg, sin gemål i morgon
gåfva Axevalla slott och 5 härad i Vestergötland. Och vid det 
häfdaskifte på fem år, som 1315 ingicks emellan bröderna her- 
tigarne Erik och Valdemar, bestämdes, att hertig Erik skulle 
erhålla »novum castrum in Axsavald cum tota Vestgöta» d. ä. 
Axevalls nya slott med hela Vestergötland, hvilket angifver, att 
ett nytt slott blifvit här uppförda Slottet kallas också i tvenne 
pergamentsbref, som konung Magnus Eriksson, son af nyssnämnde 
hertig Erik och prinsessan Ingeborg, här å Axevall 1334 och 
1335 utfärdade: Nyhuset. — »Hus» var, såsom bekant, i äldre 
tider den vanliga benämningen å fästningar. Efter Axevalla hus 
har den sjö, vid hvilken fästet låg, fått sitt namn »Husesjön»; af 
samma orsak kallas den egendom, till hvilken detta ställe hör, 
»Husgärdet», och egendomen på andra sidan sjön »Hushagen».

År 1364 synes en förstörande bradd hafva öfvergått Axevalla 
hus. Konung Magnus uppmanar det året i ett bref Vilske härads 
allmoge att med anledning af Axevalls brand och det befarade 
anfallet af Albrekt af Meklenburg bispringa konungen med en 
gärd. År 1367 uppgafs Axevalls starka fäste åt konung Albrekt 
af den förrädiske Gert Snakenborg, som betingade sig, såsom lön 
för sitt förräderi, kungsgården Aranäs, nu Arnäs vid Venern, som 
var konung Magnus’ arfvegods. Det var samma Gert Snakenborg, 
som genom sitt skrytsamma tal förmådde konung Albrekt till 
slaget vid Falköping och för sin storordighet före striden blef 
slagen till riddare, men som sedan visade sig så föga värdig sina 
nya, gjdlene sporrar, att han vid stridens första början fegt flydde 
med sina ryttare, hvarigenom i väsentlig grad k. Albrekts neder
lag förorsakades.

Riddaren herr Niklis Svarte Skåning intog härefter ät drott
ning Margareta Axevalla slott och innehade det sedan flere år i 
förläning. I februari 1397 hedrades slottet med besök af drott
ning Margareta, konung Erik af Pommern och några riksråd, 
hvarvid sannolikt flere högtidligheter här då förekommo.
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Såväl den rike och stolte herr Niklis Svarte Skåning sou) de 
följande fogdarne voro danskar, hvilka utöfvade mot den fattiga, 
värnlösa allmogen ett upprörande förtryck. Ej under derför, att 
vestgöta allmogen med glädje helsade Engelbrekts resning och 
med hänförelse skyndade att sluta signill den ädle befriaren för 
att intaga äfven detta fogdenäste. — Då Engelbrekt andra gången 
i april 1436 belägrade Axevalla slott, insjuknade han här framför 
Axevall, hvarföre han måste återvända till Orebro, sin förläning. 
Kort härefter var det, som den fosterländske frihetshjelten förrä
diskt mördades å Göksholmen af den hämndgirige, vildsinte Måns 
Bengtsson Natt och Dag.

Under konung Karl Knutssons första regeringstid var hans 
svåger herr Ture Turesson Bjelke höfvidsman å Axevalla slott. 
Falsk och trolös som han var, låg Ture Turesson 1452 under 
kriget med danskarne i förrädisk brefvexling med danske riks
marken Klas Rönnow. Denna brefvexling kom emellertid i den 
tappre riksmarsken Tord Bondes händer vid den nattliga öfver- 
rumplingen af Lödöse, ty i en väska tillhörig Klas Rönnows skrif
vare påträffades nämligen herr Tures förrädiska bref. Genom 
natt och dag rider nu Tord Bonde — denne konung Karls tro
faste vän och kraftigaste stöd — åtföljd af 30 ryttare till Axevall. 
För att ej väcka misstankar, delar han före framkomsten sina 
ryttare i mindre följen på 4 å 5 personer, hvilka derför alla 
blefvo, i den ordning de efter vissa mellantider på den sena af
tonen anlände, öfver den nedfälda vindbryggan i fästningen in- 
släpte. Herr Tord och hans ryttare blifva väl undfägnade, men 
då alla herr Tords ryttare voro inkomna i fästningen, framtar herr 
Tord till Ture Turessons bestörtning de förrädiska brefven och 
förehöll honom i skarpa ordalag hans förrädiska handel, samt 
befaller härpå i konungens namn sina ryttare att fängsla den 
äreförgätna förrädaren, som nu jemte den 50 man starka besätt
ningen lätt öfvermannas. Herr Ture föres sedan jemte sitt folk 
till Varnhems kloster, der han med en helig ed å helgedomar lofvar 
att förblifva, tills konungen vid sin ankomst till Vestergötland 
afdömt hans sak. Men brytande sin gifna ed rymmer han vid 
första tillfälle till danske konungen Kristiern I, sökande sedan i 
dennes följe att med mord och brand hemsöka sitt fosterland.

Då Karl Knutsson för tredje gången biet Sveriges konung, sökte 
han med härsmakt återtaga Axevalla slott, som genom hofvids-
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mannen Ivar Grens förräderi kommit i danskarnes händer. Mer 
än ett år varade belägringen. Slutligen lyckades vestgöta all
mogen under befäl af sin tappre anförare, häradshöfdingen Otte 
Torbjörnsson att den 30 juni 1469 tända eld på fästet, som nu 
stormades och intogs och af den förbittrade allmogen nästan jem- 
nades med marken. Den danska besättningen blef nästan till 
sista man nedhuggen.

Med hvad jubel allmogen såg, huru lågorna förtärde det ha
tade fogdenästet, hvarifrån så mycket öfvervåld föröfvats mot den 
värnlösa allmogen, kunna vi lätt förstå. Helt visst såg den häri 
ett slut på allt det förtryck, som den hittills lidit.

Eröfraren af Axevalla slott Otte Torbjörnssons lefnadsöden 
är© så märkliga, att de här väl torde förtjena ett omnämnande. 
Född af fattiga föräldrar i Vestergötland eller möjligen i Verm
land, svingade sig bondesonen Otte Torbjörnsson genom tapperhet, 
och duglighet upp till häradshöfding, slottshöfvidsman och slutligen 
till riksråd, en på denna tid för en ofrälse högst ovanlig utmär
kelse. Såsom belöning för intagandet af Axevalls och kort der
efter af Elfsborgs slott, erhöll han sistnämnda slott i förläning. I 
likhet med flere af den tidens stormän, såsom Ture Turesson 
Bjelke, Måns Gren och Ivar Tott, slog sig nu äfven Otte Tor
björnson på sjöröfveri. Men då han 1471 tagit tvenne Danziger- 
fartyg och vid bemäktigandet dödat flere af besättningarna, böjde 
den rika och mäktiga hansestaden så starka klagomål emot honom, 
att riksföreståndaren Sten Sture d. ä. måste låta fängsla Otte 
Torbjörnsson och föra honom till Stockholm för att stå till rätta 
inför riksrådet. Otte Torbjörnssons fängslande väckte i Vester
götland stor förbittring. I sitt bref med anledning häraf till riks
föreståndaren förklarade vestgötarne, att »en man, som så häfver 
vågat sitt lif för riket, ej bort blifva gripen. Frigåfves ej Otte 
Torbjörnsson, hotade de att ej vidare gifva riksföreståndaren skatt 
eller något annat». Trots det att vestgötarne lade sig ut för honom, 
och oaktadt riksföreståndaren personligen synes ha varit honom 
bevågen, dömdes Otte Torbjörnsson af riksrådet till döden, hvilken 
dom också 1474 gick i verkställighet, då staden Danzig obevek
ligt fordrade hans afrättande. Hade Otte Torbjörnsson tillhört 
någon af de gamla högättade familjerna, så hade nog hans straff 
blifvit något helt annat, än hvad det nu blef.
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I öfver 400 år har Axevalls en gång i tiden så stolta oeh starka 
fäste legat i ruiner. Före 1786 voro lemningarna af de gamla 
fåstningsmurarne vida tydligare än nu, ty då Skärfs kyrka nämnda 
år ombygdes, hemtades all den härför erforderliga stenen ifrån 
Axevalla slotts ruiner.

Gynsamt beläget på en i Husesjön utskjutande udde oeh nära 
den stora farvägen, som från Elfsborg förbi Skara ledde upp till 
Stockholm, var slottet bygdt i en fyrkant, som omslöt en borg
gård af omkring 120 fots längd och 100 fots bredd. Vid södra 
ändan af slottet märker man ännu 4 rektangulära fördjupningar, 
som utgjort källare eller möjligen äfven fängelserum. Ofvanpå 
dessa källarrum torde de egentliga boningsrummen och fest- 
salarne varit belägna. Omkring slottet var i Husesjön, 10 alnar 
ifrån laud, en pålrad af väldiga ekstammar nedslagen för att 
hindra fienden att från sjösidan närma sig fästningen. Man kan 
ännu räkna 48 sådana pålar. På landsidan mot vester voro tvenne 
djupa med vatten fylda grafvar, öfver hvilka vindbryggor ned- 
fäldes. Äfven åt den östra sidan fans en vattenfyld graf. Åtta 
ännu rätt tydliga skansar — 3 i söder på Bjurbackarne, 1 vester 
om allén, som leder till Husgärdet, 2 nära den stora mangårds- 
byggnaden å Husgärdet, 1 särdeles väl bibehållen skans i vester 
å »Trojenborg» samt möjligen en å Hushagen — bildade sannolikt 
ytterverken. Och synes alltså detta slott så väl af naturen som 
genom konst varit starkt befåstadt.

Minnesrik är denna plats. Hvad stort, ädelt, manligt och 
fosterländskt som här blifvit utfördt af våra hugstore förfäder, en 
Engelbrekt, en Tord Bonde och andra, som här utmärkt sig, skall 
också städse i ett tacksamt minne bevaras.


