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Om 

Gestriklands fornborgar. 
Af 

Carl Fredrik Wiberg. 

1. Gaddaborg. 

Vi gifva våra läsare här en teckning af lemningarna efter en 
gammal borg i Gestrikland, den enda 
borgruin inom detta landskap, vid 
hvilken något historiskt, minne är fä-
stadt, då, såsom klart är, vi bland 
fornborgarne ingalunda räkna Gefle 
slott, det nuvarande länsresidenset. 

År 1864 den 23 augusti gjorde 
författaren, i sällskap med den ar-
tist som lemnat hosföljande teckning, 
en utflygt vester ut ifrån Gefle inåt 
Valbo socken till grannskapet af 
Markmyra bruk. Vårt ändamål var 

att uppsöka lemningarna af den gamla borg, hvars namn vi här 
uppställt till rubrik. 

I den trakt dit vi nu kommit delar sig Gafle- eller Valbo-
ån uti två, temligen breda armar, som famna ett landstycke, det 
man nu helt enkelt kallar Ön; och här finnes äfven en by med 
samma namn, ehuru dess äldsta benämning, såsom här nedan skall 
visas, varit Gaddö. På östspetsen af denna ö, der de båda flod-
armarna sammanflyta, funno vi hvad vi sökte. Sedan vi öfver-
vandrat större delen af ön, hvars östra del i gamla tider märk-
värdigt nog kallades Husvallen, hade vi framför oss lemningarna 
af Gaddaborg. 



47 

Det närvarande utseendet af detta gamla fäste fattar man 
lättare af den teckning vi gifvit, än af den beskrifning vi förmå 
åstadkomma. Vi få imellertid anmärka att borgen skiljes ifrån 
Husvallen genom en numera fullkomligt vattenfri graf, som vid 
bottnen är 12 fot bred, och med en längd af omkring 325 fot 
sträcker sig från den ena flodarmen till den andra. Grafven ge-
nomforsades således i gamla tider af den här temligen betydliga 
Gafle-ån, som, i anseende till sin betydenhet, vida rättvisare borde 
kallas Gefle-elfven. Att grafven nu är torr, och dess botten till 
och med några fot upphöjd öfver åns vattenspegel, har sin grund 
i åns sjunkande, i uppvallning, i nedrasande af jorden vid kan-
terna af grafvens bräddar o. s. v. 

Borgens vallar hafva tillsammans formen af en triangel, hvars 
spets nedskjuter i den vinkel som bildas af de båda flodarmarna. 
Då imellertid basen i denna triangel icke utgöres af en rät 
linia, utan en trubbvinkligt bruten, från hvars spets en slutt-
ande väg går ned i grafven, så blir skansens figur snarare ett 
trapezium. De båda med flodarmarna parallela sidorna hafva vid 
basen tillsammans en längd af omkring 420 fot, och följakt-
ligen får hela skansen vid basen ett omfång af ungefär 745 fot. 
Vi få således icke tänka oss borgen alltför stark och väldig, allra-
helst han också sammandrager sig rätt betydligt uppåt. Skansens 
plan upptill eger likaledes formen af ett trapezium, hvars norra 
sida har en längd af 144 fot, den södra af 168 fot, medan det 
större, mot grafven vända, stycket är 114 och det mindre 54 
fot långt. Vallens höjd, från grafvens botten räknad, är nu 
för tiden endast 16 fot, men har i gamla tider utgjort några 
och tjugo fot. Den sluttande väg på hvilken, såsom vi sade, man 
ifrån vallens öfverkant nedstiger i grafven, ligger i rak linia med 
det större af de båda åt grafven vända styckena af vallen. På 
denna väg gick man i gamla tider ut ifrån borgen och trädde in 
i densamma, likasom den än i dag är den enda, på hvilken man 
beqvämligen kan komma upp på vallarne. 

Man har framkastat den förmodan, att den ofvan omtalta 
Öns by är den gård "Ön i Gestrikland", som Thorkel Knutsson i sitt 
testamente (Dipl. Suec. n:o 1496) skänker till Upsala domkyrka, en 
högst sannolik förmodan, som då visar oss att ön eller Gadd-ön redan 
på 1200-talet varit uppodlad och bebygd. Uti ett af ärkebiskop Jo-
hannes och några biskopar i Arboga den 15 september 1412 utfär-



48 

dadt bref heter det, att ön Gaddö sedan urminnes tider tillhört kapitlet 
i Upsala, men att det oaktadt en viss Björn Pædharsson, väpnare 
och fogde öfver Gestrikland, emot Gud och rättvisan till samma 
kapitelmäns skada och förlust, utan rätt och dom, endast "de facto", 
intagit och behöll den, likasom hans företrädare fogdarne öfver 
Gestrikland bemägtigat sig samma ö Gaddö, belägen i Walabo 
socken. 

Vi hafva öfversatt från den latinska urkunden, som finnes 
artryckt hos STYFFE i hans förtjenstfulla Bidrag till Skandinaviens 
historia (II, 197). Riktigheten af hvad i detta dokument upp-
gifves vinner bekräftelse af en vid landstinget i Gestrikland i Gefle 
under den 15 januari 1432 utfärdad dom, som ock tiller-
känner domkyrkan dessa "19 öresland och 16 penningeland jord". 
Äfven i denna handling klagas öfver att kronans fogdar förhöllo 
domkyrkan denna hennes egendom. 

Förhållandet kräfver en närmare belysning; och berättelsen 
om Gaddöborgs öden lemnar ett icke ovigtigt bidrag till början af 
Kalmarunionens historia. 

Slaget vid Falköping 1389 hade gjort Margareta, som re-
dan beherskade Danmark och Norge, äfven till Sveriges drottning. 
Hon öfvertager denna regering; hon börjar sin bekanta räfst, hon 
väljer sig en efterträdare, hon stiftar unionen; och likväl är hen-
nes välde långt ifrån betryggadt eller erkändt. Visst ligger konung 
Albrecht i bojor på Lindholms slott, men Östersjön fylles med hans 
anhängares, de vilda Vitalie-brödernes flottor, hvilka söka sitt för-
nämsta skydd på Gotland. Högmästaren för tyska orden i Preus-
sen kan likväl ingalunda lida detta, för hans länders handel så 
vådliga grannskap och företager ett krigståg, som slutar med Got-
lands eröfring af riddarne 1398. De förjagade Vitalie-bröderne 
söka nu skydd på den gamla Helsinge-bottnen, det nu så kallade 
Bottenhafvet, och bemägtiga sig de der belägna borgarne samt anlägga 
nya, allt i afsigt att i dessa ega stödjepunkter för sina sjöröfverier. 

Bland dessa nyanlagda borgar böra vi, enligt de bestämda 
uppgifter vi genom STYFFE (Bidrag till Skandinaviens historia, 
del. II) erhållit, räkna Gaddaborgh. Fästet, som anlades 1395 eller 
1396, beherrskade vägen emellan Kopparberget och Gefle, men dess 
tillvaro har icke räckt längre än till 1398 eller högst till 1400. 
Det omnämnda dombrefvet af den 15 januari 1432 säger oss 
nemligen, att "Ön" legat under Upsala domkyrka "alt til thæs at 
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rikesins fiænda Gaddaborgh thær uppa bygdho, hwilkit hws eigh 
længir stodh æn ij thwo aar eller thry". Det heter vidare i samma 
handling att Gaddaborgh, som "på ön bygdh var, var affbrutin 
vidh ett aar och thrætighi eller swå matto", hvilken uppgift skulle 
leda oss till året 1400, såsom borgens sista. Som Gaddaborg 
icke nämnes ibland dem, hvilka Sven Sture och hans medhjel-
pare på Almare Stäk den 10 oktober 1398 förbundo sig att till 
drottning Margareta öfverlemna, så har man deraf dragit den slut-
satsen, att denna borg redan då varit af drottningens krigsfolk er-
öfrad. Det är dock möjligt att med slottets nedbrytande ett eller 
annat år fördröjdes, äfven efter en dylik eröfring; ett antagande, 
som äfven vinner bekräftelse deraf att de skandinaviska och hanse-
atiska skepp, som under våren och sommaren 1399 genomkorsade 
Östersjön, icke der funno någon fiende af betydenhet, hvarför sjöfartens 
säkerhet då kunde anses återställd (jfr STYFFE II, XXIV, xxv). 

2. Stafs-skans. 

Den 22 juli 1865 besöktes, i sällskap med ritläraren N. L. 
Söderholm, en annan af Gestriklands fornborgar, Stafs-skans i 
Hedesunda socken, öfver hvilken borg en afteckning likaledes gjor-
des, den vi dock anse öfverflödigt att här meddela. 

När man från Fremlingshems gästgifvaregård följer stora 
landsvägen söderut i riktning mot Dalelfven och den nära dess 
strand belägna Hedesunda kyrka, så träffar man, sedan man till-
ryggalagt vid pass en fjerdingsväg, ett märkligt fornminne. Det 
är Stafs-skans, som ligger endast ett par steg från landsvägen, 
inåt skogen, på foten af den utmed landsvägen löpande Hedesunda-
åsen. Skansen har synbarligen varit ämnad att beherska både 
den nuvarande landsvägen, och en annan, något östligare gående 
väg, som med denna förenar sig. 

Vi hafva framför oss en ringborg med den obetydliga höjden 
af 2-3 fot öfver marken. Detta innebär just icke något oöfver-
stigligt värn, och med några steg förflyttade vi oss på borgplanen. 
Hvad vi här funno var blott några träd och tvenne stenar, deraf 
den ena höll 10 fot i längd och 6 fot i bredd, den andra 5 fot 
i begge riktningarna. De båda stenarne lågo skilda ett stycke från 

4 
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hvarandra mot vestra sidan af den cirkelrunda borggården. Denna 
omslutes af dubbla, utom hvarandra gående, vallar af sten och 
jord, skilda från hvarandra genom en graf af 10 - 12 fots bredd. 

På bottnen af den numera torra grafven uppmätte vi borgens 
periferi, den vi fingo till 660 fot. Vi måtte vidare två hvar-
andra vinkelrätt skärande diametrar, af hvilka den ena gaf oss 
198 fot, den andra 204 fot. Vallarne, med den ringa höjd vi 
redan uppgifvit, äro uppförda af jord och stora kullerstenar. 

Grafven, ej mindre än sjelfva borggården, är öfverväxt med 
tall och gran. Det väldigaste af dessa träd är en nere i graf-
ven växande tall, som egde en periferie af 6 1/4 fot vid marken. Det 
är klart, att detta träd icke kunnat få växa i fred, förr än skan-
sen redan var öfvergifven och ej mera påräknades för sitt ändamål. 
Att i någon vidare mån söka bestämma åldern af detta fornminne 
våga vi knappast. 

Allmogen känner visserligen tillvaron af "Stafs-skans, och 
visar beredvilligt dit den resande, men känner för öfrigt ingenting 
om densamma. Historien är ännu mera tystlåten. 

Vi veta således om borgens uppkomst och öden ingenting. 
Namnet är tydligen hemtadt af de närbelägna "Stafs-gårdar". Midt 
för dessa, uppe på Hedesunda-åsen, ligger ett större stenröse, deri, 
efter hvad en ledsagare berättade, man ofta påträffat ben af men-
niskor, som der "blifvit nedrösade". Författaren begaf sig der-
före sjelf upp på detta rös, började leta och hittade ett cranium, 
åtskilliga andra benstycken och slutligen en armpipa; annat stod icke 
att finna bland stenarne och i den våta mossan, som delvis höljde 
röset. Vid gården Nynäs i grannskapet skall man deremot under 
grundgräfning hafva hittat ett stycke af en pansarskjorta af "mes-
singsträd, så stort som en näsduk", sades det. Dessutom hade 
der anträffats "ett stycke af en värja". Det har emellertid icke 
lyckats mig att få se hvarken den ena eller den andra af dessa 
fyndsaker. 

3. Skansbo-skansen. 

1864 den 11 augusti besökte förf. i sällskap med rit-
läraren Söderholm en vid Skansbo i Årsunda socken befintlig gam-
mal jordborg, vanligen "Skansen, kallad, dervid församlingens vice 
pastor hade godheten tjena oss såsom vägvisare. 
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Denna borg är, likasom Stafs-skans, anlagd i vinkeln mellan 
två vägar, som löpa i riktning från söder mot norr på hvar sin 
sida om en af de i samma väderstreck framgående rullstensåsar, 
på hvilka Gestrikland är så rikt. Naturligtvis var skansen ämnad att 
beherska dessa vägar eller vägskedet, der tre vägar mötas. Den 
är nu öfvervallad af gräset, omgifven med skog och öfverväxt 
med skog; imellertid äro så väl jordvallarna, som den utomkring 
dem gående grafven ännu rätt synbara. De förra hafva en höjd 
af 2-3 fot. Figuren på marken är hufvudsakligen en aflång 
rektangel ; dock framspringa spetsiga vinklar på sidorna, hvarige-
nom fästet visar sig som ett slags stjernskans. I sin längsta ut-
sträckning håller skansen inom grafven 90 steg. 

Skansgården är beväxt med hög skog, hvilket hänvisar på
en ganska lång tid, under hvilken den måste varit lemnad helt 
och hållet åt sitt öde. I grannskapet ligger gården Skansbo, som 
påtagligen erhållit sitt namn af skansen. I öfrigt veta vi om 
Skansbo-skans ingenting hvarken af historien eller traditionen; men 
af bygnadssättet bör man kunna antaga, att han måste vara ej 
obetydligt yngre än de förut beskrifna. 

Vi hafva visserligen också hört talas om en gammal borg 
vid Taflan i Valbo socken, men vid ett besök på det uppgifna 
stället – i fall vi öfverhufvud lyckats påträffa det rätta – hafva 
vi icke kunnat öfvertyga oss om riktigheten af denna uppgift. 




