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Historia kring Kärnan och Helsingborgs slott
1100- En kastal och en ringmursborg 1535 Tyge Krabbe och Helsingborgs slott
talet byggs i Helsingborg. Borgen kallas spelar en avgörande roll under den

Helsingborgs slott och tillhör den s.k. grevefejden i Danmark.
danske kungen.

1644- Skåne och Helsingborgs slott ocku-
1312 - Kärnan påbörjas av Erik Menved. 1645 perät av svenska trupper under led-
1313 Den byggs av tegel, men i källaren ning av Gustav Horn men återgår till

och de tre nedersta våningarna åter- Danmark genom freden i Brömsebro.
används sandstensblock från kasta-
len. 1653 Ringmuren moderniseras och Kär

nan byggs om till kanontorn.
1318 Helsingborgs slott och Skåne för-

pantas till den danske marsken Lud- 1658 Skåne blir svenskt genom freden i
vig Albrektsen Eberstein. Slottet Roskilde.
belägras av Birger Magnussons fien-
der efter Nyköpings gästabud. 1666- Ringmuren raseras och ersätts av en

1672 fästning med bastioner.
1319 Erik Menved dör.

1676 Skåne och Helsingborgs slott åter-
1328 - Ludvig Albrektsen dör. Skåne med erövras av Danmark men blir åter
1329 Helsingborgs slott inlöses av greve svenskt genom slaget vid Lund.

Johan av Holstein.
1678 Helsingborgs slott blir åter danskt.

1332 Magnus Eriksson löser in Skåne och Fästningen förstärks.
Helsingborgs slott för 49.000 mark.

1679 Freden i Lund. Skåne och Helsing-
1360 Valdemar Atterdag återerövrar borgs slott blir åter svenskt.

Skåne och Helsingborgs slott till
Danmark. 1681- Helsingborgs befästningar raseras

1684 men Kärnan får stå kvar.
1362 Hansan belägrar Helsingborgs slott

men besegras till sjöss av Valdemar 1709 Helsingborg och Skåne faller åter i
Atterdag. danskarnas händer.

1370 - Helsingborgs slott lyder under 1710 Slaget vid Helsingborg. Det utkäm-
1385 Hansan. pas vid Ringstorp utanför staden 

och vinns av Magnus Stenbock.
1448 Unionskungen Kristoffer av Bayern

dör på Helsingborgs slott. 1741 Helsingborgs stad blir ägare till 
Kärnan genom beslut av Kungl.

1452 Helsingborg sätts i brand och slottet
belägras av den svenske kungen
Karl Knutsson Bonde. 1893- Kärnan restaureras och får sitt

1894 nuvarande utseende efter ritningar 
av Alfred Hellerström.
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Omslagsbild: Kärnan från sydväst. 
Foto Åke Lindau

Från sjösidan är Kärnan ett dominerande 
inslag i Helsingborgs stadsbild. Inte att undra 
på att tornet har blivit en symbol för staden. 
Byggnaden till vänster är Helsingborgs råd
hus. Foto K. Lind, Helsingborgs Dagblad.
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Kärnan
Kärnan i Helsingborg är en av Sveriges 
mest kända byggnader från äldre tid. Det 
beror till stor del på att man ser den så 
tydligt från Sundet. Närmar man sig Hel
singborg med båt ser man på långt håll 
hur tornet höjer sig över horisonten, och 
ju närmare man kommer, ju mer impone
ras man av dess storlek.

För många är Kärnan framför allt ett 
utsiktstorn, som det är en utmaning att ta 
sig upp i. Spiraltrappan som leder upp till 
takterrassen är inte särskilt bekväm, men 
när man nått toppen får man rik lön för 
mödan. I klart väder har man där en fan
tastisk utsikt över Helsingborg och dess 
närmaste omgivningar, systerstaden Hel

singör, det kungliga Kronborg, ön Ven 
och framför allt själva Öresund.

Men Kärnan är inte bara ett utsiktstorn 
utan också ett historiskt och arkitektur- 
historiskt minnesmärke. Byggnaden är 
från medeltiden, då Skåne var en del av 
Danmark. Den är en av de få medeltida 
borgar som har bevarats i Norden, och 
under 1600-talet blev den en symbol för 
herraväldet över Skåne. Om dess väggar 
”kunnat tala” hade de haft mycket att 
berätta om både dansk och svensk histo
ria. Men det kan de tyvärr inte, utan vi får 
vara nöjda med vad de har att berätta om 
tornets egen historia.
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Kopparsticket från 1580-talet visar Helsingborg från sjösidan. Framställningen är schematise
rad men visar i stora drag hur den medeltida ringmursborgen såg ut. Efter Georg Braun, Cavi
tates orbis terrarum, IV, 1588. Helsingborgs museum.

Historik
När Kärnan byggdes var Skåne alltså 
danskt. Svensk blev byggnaden genom 
freden i Roskilde 1658. Den återerövra
des av Danmark 1676 och bytte sedan 
ägare ytterligare fyra gånger innan den 
blev slutgiltigt svensk. Det blev den ge
nom slaget vid Helsingborg 1710.

Kärnan byggdes under 1300-talet och 
ersatte ett torn från 1100-talet. Det stod 
på ungefär samma plats men var runt och 
byggt av sandsten. Sådana torn blev van

liga i Norden under 1100-talet och funge
rade som vakttorn och tillflyktstorn. De 
kallas kastaler. Var kastalen i Helsing
borg stod framgår av en stenläggning i 
marken väster om Kärnan.

”Slottet” vid ”halsen”
Kärnans föregångare stod emellertid inte 
ensam på sin höjd utan var omgiven av en 
vidsträckt ringmur. Den var också byggd 
av sandsten och troligen samtida med
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kastalen. Hur stor muren var och hur den 
såg ut får man en uppfattning om av ett 
kopparstick från 1580-talet och en stads
karta från 1644-45. Ringmuren var 
ungefär åtta meter hög och hade förmod
ligen ett bröstvärn med invändigt skytte
loft. Den hade också ett stort antal halv
runda torn, byggda för att man skulle 
kunna försvara muren mot angrepp 
genom att bestryka den, d.v.s. skjuta på 
angripare från sidan. De skjutvapen som 
då stod till buds var pilbåge och arm
borst.

Ett av tornen var emellertid helt runt. 
Genom arkeologiska undersökningar har 
man kunnat konstatera att det ursprungli
gen varit en romansk rundkyrka med 
absid. Den var troligen äldre än ringmu
ren, och vid dess tillkomst blev den en del

Kärnan byggdes under 1300-talet, men nedan
för den markerar en stenläggning att det fanns 
ett torn på ungefär samma plats redan under 
1100-talet. Detta hade rund plan och förstärk
tes senare till fyrkantsform. Foto av förf.

av försvarsanordningarna. Senare förlo
rade den sin absid och sin ursprungliga 
funktion och användes som bostad.

Innanför ringmuren låg många andra 
byggnader än kastalen. I sin helhet utgjor
de anläggningen en s.k. ringmursborg. På 
1500- och 1600-talet, då kastalen alltså 
hade ersatts av Kärnan, kallades borgen 
”Helsingborgs slott”. Tänker man på den 
nutida innebörden i begreppet slott gjorde 
”Helsingborgs slott” dock knappast skäl 
för sitt namn. I vart fall tålde borgen inte 
en jämförelse med det praktfulla renäs
sansslottet Kronborg på andra sidan Sun
det.

Helsingborg nämns som stad redan under 
vikingatiden. Att ordet -borg då ingick i 
dess namn vittnar om att den tidigt var 
befäst. Under äldre medeltid gick stadsvä
sendet och borgbyggandet ofta hand i 
hand, och mycket tyder på att den äldsta 
bebyggelsen i Helsingborg låg på platsen 
för ringmursborgen och i området kring 
den. I viss utsträckning sammanföll alltså 
staden och borgen.

Platån där borgen låg är högt belägen 
och kallas i Helsingborg för landborgen. 
Det är en terrängformation från urtiden 
som sträcker sig längs Sundet. Där Kär
nan står höjer landborgen sig 33 meter 
över havet. På flera ställen genomskärs 
den av raviner, vilka bildades när smält
vattnet från inlandsisen sökte sig ner mot 
Sundet. Två av dem blev tidigt huvudvä
gar till och från Helsingborg, och mellan 
dem fick ringmursborgen ett bra skydd i 
väster, nordväst och sydost. I de andra
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Karta över Helsingborg med förslag till befästningar, utförd 1644-45 av den svenske fortifika
tionsofficeren Olof Hansson Örnehufvud. Kartan ger en god uppfattning om hur vidsträckt 
ringmursborgen var. Krigsarkivet.

väderstrecken grävdes en vallgrav. Porten 
placerades i öster, och till den ledde en 
vindbrygga över vallgraven.

Den äldsta kända ringmursborgen i 
Helsingborg byggdes alltså under 1100- 
talet. Det är dock sannolikt att staden var 
befäst redan före den tiden. Hur en före
gångare till 1100-talsborgen kan ha sett 
ut vet man ingenting om, men eftersom 
stenbyggnadskonsten inte fick sitt genom
brott i Norden förrän under 1100-talet är 
det troligt att den bara var en vall av jord 
med en pallisad av trä. Platsen var perfekt 
för en så kallad flyktborg eller folkborg 
från folkvandringstiden, men när Hel

singborg börjar träda fram i de historiska 
källskrifterna är staden och borgen redan 
en del av den danske kungens kronogods. 
På grund av sitt strategiska läge fick bor
gen tidigt en ställning som riksborg.

Riksborgarna var säten för den fram
växande kungamakten, i Danmark lik
som i övriga Norden. På samma sätt som 
städerna utgjorde de led i det riksbyggan- 
de som nu pågick. På den tiden fanns det 
inte någon huvudstad i de nordiska län
derna, utan kungen och hans följe förflyt
tade sig mellan kungsgårdarna i sitt rike. 
Ett sådant kungadöme kallas resekunga- 
döme.
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Sä bär föreställer sig en arkeolog att Helsingborg säg ut på 11 OO-talet. 
Teckning av Anders Wiblborg.

I en riksborg var ett centralt placerat 
torn ofta en viktig del av anläggningen. 
Ett exempel på detta var rundtornet i Hel
singborg. Det var ganska stort och hade 
nästan samma dimensioner i markplanet 
som Kärnan sedan fick.

Vad betyder då Helsing- i Helsingborg? 
Ordet kommer av hals och syftar på Sun
dets smalaste del. Bodde man vid Sundet 
kallades man hcelsing. Den stad som snart 
växte fram på andra sidan Sundet fick 
följaktligen också ett namn på hælsing, 
men där var det ordet -ör (grund sand
botten) som blev slutstavelse.

När de danska kungarna for mellan

Skåne och Själland tog de oftast vägen 
över Helsingborg. Det är därför naturligt 
att de tidigt skaffade sig en borg i staden.

Vilken dansk kung det var som lät byg
ga ringmursborgen i Helsingborg är inte 
bekant. Det är dock naturligt att tänka sig 
att det var Valdemar den store (115 7— 
1182). Under hans tid konsoliderades 
nämligen det danska riket efter flera 
decennier av inre splittring, och det var nu 
som konsten att bygga i sten fick sitt verk
liga genombrott, i Skåne likaväl som i 
övriga Danmark.

Utanför ringmuren byggdes tidigt tre 
kyrkor av sten. De revs på 1530-talet till
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Kopparsticket från 1580-talet visar Öresund från väster med Helsingör och Kronborg i för
grunden och Skånes västkust i bakgrunden. Efter Georg Braun, Civitates orbis terrarum, IV, 
1588. Helsingborgs museum.

följd av reformationen. När de byggdes 
låg inte bara borgen utan också staden i 
övrigt uppe på landborgen. På stranden 
nedanför den fanns det då inte någon per
manent bebyggelse, endast säsongbostä
der för fiskare.

Fisket - i synnerhet sillfisket - betyd
de mycket för hushållningen, särskilt 
under den fyrtio dagar långa fastan. Med 
tiden blev handeln med fisk mer betydan
de än det lantbruk som de första helsing-

borgarna hade ägnat sig åt. Samtidigt 
ökade samfärdseln och den övriga han
deln. Under 1200-talets senare hälft bör
jade därför bebyggelsen i Helsingborg att 
vandra nerför landborgsbranten och etab
lera sig på stranden. Där uppfördes under 
1300-talet en ny och stor församlingskyr
ka, Mariakyrkan. Sedan dröjde det inte 
länge förrän strandremsan var tätt be
byggd och så gott som all bebyggelse låg 
nedanför landborgen.
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Interiörbild från Kärnans tredje våning, visan
de passagen till trappan.

När reformationen hade gått fram över 
Helsingborg var det alltså strängt taget 
bara den gamla ringmursborgen som låg 
kvar på landborgen. Den hade nu blivit 
omodern som förvarsanläggning, och till
komsten av två andra kungliga slott i Skå
ne samt byggandet av Kronborg hade 
orsakat att den hamnat vid sidan av 
utvecklingen. Det är det tillståndet som 
kopparsticket på sidan 6 visar.

På 1500-talet hade inte bara Helsing
borgs slott utan också själva staden ham
nat i bakvattnet. Det berodde till stor del

på att unionskungen Erik av Pommern 
omkring 1429 införde en särskild tull för 
alla fartyg som passerade Öresund. Den 
kallades Öresundstullen och skulle beta
las i Helsingör. Införandet av Öresunds- 
tullen ledde till att Helsingborg snabbt 
konkurrerades ut av sin systerstad på 
andra sidan Sundet.

Medan det ursprungligen fanns flera 
likhetstecken mellan Helsingborgs stad 
och Helsingborgs slott blev slottet alltså 
med tiden en isolerad anläggning utanför 
och ovanför själva staden. I sig själv var 
borgen dock länge ett nästan stadsliknande 
samhälle. Innanför murarna bodde många 
människor, inte bara soldater utan också 
grovarbetare, hantverkare och tjänstefolk.

Borgen ställdes tidigt under tillsyn av 
en av kungens närmaste män.

Till ett sådan borg hörde ett län, ett 
slottslän. En del av den skatt som befolk
ningen i länet måste betala till länsherren 
var denne skyldig att använda till borgens 
underhåll och försvar. I allmänhet bodde 
han inte i borgen, utan den dagliga tillsy
nen sköttes av en fogde.

Helsingborgs slottslän omfattade länge 
större delen av norra och mellersta Skåne. 
Länet upphörde när Skåne hade blivit 
svenskt. Den nuvarande länsindelningen 
infördes 1719.

Av Helsingborgs slott är det nu endast 
Kärnan som återstår ovan jord. Ringmu
ren revs strax efter 1658 och ersattes av 
ett kastell med fyra bastioner. 1681 - 82 
revs även kastellet, och att Kärnan tilläts 
stå kvar berodde främst på att den var så 
svår att riva.
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]ämna rader av bomhål vittnar om var byggnadställningarna 
förankrades i Kärnan.

Byggnadshistoria
Byggandet
När Kärnan byggdes hade tegel blivit det 
dominerande byggnadsmaterialet i Dan
mark, särskilt i städerna. Det är därför 
naturligt att Kärnan blev en tegelbygg
nad. Strax söder om ringmursborgen 
hade munkar av dominikanorden något 
tidigare låtit uppföra ett kloster i samma 
material, och nedanför landborgen bygg
des också Mariakyrkan i tegel. Kanske

gick tegeltillverkningen för Mariakyrkan 
hand i hand med tillverkandet av teglet 
till Kärnan.

Byggandet började naturligtvis med att 
planen stakades ut på marken. Det är en 
enkel plan, en kvadrat omgiven av jämn
tjocka murar i ett rätvinkligt system. Även 
planens utsida är alltså kvadratisk.

Nederst byggdes en åtta meter hög käl

12



lare med jordgolv. Den ligger bara delvis 
under marknivån och sträcker sig c:a sex 
meter ovanför den.

När byggandet hade kommit upp till 
markplanet tillkom en femsidig utbygg
nad i sydväst. Den blev grunden till ett 
separat trapptorn, en trappturell.

Upp till den första våningens golv är 
trappturellen massiv, men därifrån vind- 
lar sig en högervänd spiraltrappa från 
våning till våning upp till takterrassen.

När tornbygget hade nått ovan jord 
tillkom också en rektangulär utbyggnad i

Kärnans grundplan.

nordväst. I den inrymdes en toalettanord
ning (privet) i två våningar.

Kärnan orienterades med huvudfasa
den riktad mot området kring Mariakyr- 
kan. Det innebär att den vänder sig mot 
sydväst, inte rakt i väster som man kan 
tro när man ser tornet från Sundet. Stor
torget nedanför landborgen tillkom be
tydligt senare, så med det hade Kärnan 
ursprungligen inget samband.

Byggnaden uppfördes med oerhört 
kraftiga murar. Nertill är de fyra och en 
halv meter tjocka. Högre upp blir de sma
lare, men i den översta våningen är mur
tjockleken ändå nästan fyra meter (375 
cm).

Murarna uppfördes i skalmursteknik. 
Det innebär att de byggdes med ett utvän
digt och ett invändigt murskal, som båda 
är några decimeter tjocka. Utrymmet mel
lan dem fylldes med en s. k. murkärna av 
betydligt enklare material, främst mark
sten av gnejs och granit men också mäng
der av murbruk.

Till att börja med var det bara det ut- 
vändiga murskalet som byggdes helt i te
gel. Invändigt använde man också stora 
mängder block av tuktad sandsten. De 
härstammar förmodligen från Kärnans 
föregångare, alltså det äldre sandstenstor- 
net. Först när man byggde den femte och 
sjätte våningen använde man endast tegel.

Murskalen murades med en tegelstens 
tjocklek. Det innebär att en del av tegel
stenarna är lagda så att man bara ser den 
ena kortsidan. Sådana stenar kallas kopp 
eller bindare. Ligger stenarna däremot 
parallellt med murlivet kallas de löp.
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Tegelstenarnas läge i en mur kalias för
band.

Det tegelförband som var vanligast i 
Norden under medeltiden kallas munkför
band. Det kännetecknas av att var tredje 
sten är en bindare. På Kärnans fasader 
består dock vart nionde skift helt och hål
let av bindare.

När murarna hade nått brösthöjd blev 
det nödvändigt att uppföra byggnadsställ
ningar för att kunna bygga vidare. De 
byggdes av trä och förankrades stadigt i 
muren. Som regel var det först när en 
byggnad var färdig som ställningarna togs 
ner. Då sågade man av dem längs murli
vet, och de bjälkändar som därvid blev 
kvar försvann med tiden och efterlämna
de jämna rader av hål i murarna. Sådana 
bomhål finns i hundratal på Kärnans 
exteriör. Även invändigt ser man spår 
efter byggnadsställningar.

Ovanför källaren försågs Kärnan med 
sex våningar, vilka alla gjordes tillgängli
ga från trappturellen. Våningarna bygg
des dock inte i en följd, utan när man 
hade lagt taket över den fjärde våningen 
avbröts arbetena.

Våningarna täcktes med takbjälklag av 
ek. I taken över de två nedersta våningar
na är de flesta originalbjälkarna bevara
de, vilket har givit värdefulla upplysning
ar om när Kärnan började byggas.

Kärnan byggdes för att kunna använ
das som bostad av kungen och hans när
maste. I varje våning utom källaren inred
des förutom mittrummet också ett mindre 
rum i någon av de tjocka murarna. I dem 
sparade man också ut djupa fönster-

Höjdsektionen visar hur Kärnan såg ut när 
byggnadsarbetena avbröts. Tornet var då fyra 
våningar högt. Taket är fritt rekonstruerat.

nischer. Hur våningarna är inredda och 
vad de kan tänkas ha använts till beskrivs 
på sidorna 33-40.
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Interiör från trappturellen. Foto av förf.
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Planen av Kärnan på 20 meters höjd visar de 
hål sotn går rakt genom murverket. De är 
betydligt större än de vanliga bomhålen.

I murverket finns på 20 meters höjd en 
jämn rad av hål som är betydligt större än 
de vanliga bomhålen. De skiljer sig också 
från dem genom att de går genom hela 
muren. Dessa hål, som är väl synliga uti
från, har samband med det byggnads- 
uppehåll som gjordes när den fjärde vå
ningen hade byggts. De tillkom nämligen 
för att göra det möjligt att ta ner bygg
nadsställningarna utan att behöva bygga 
upp dem igen när arbetena skulle fortsät
ta. När det blev tid för det sköt man bjäl
kar genom hålen inifrån och ut, och på 
dem byggde man sedan nya byggnads
ställningar.

Tillkomsttiden
Det finns tyvärr inga dokument som ger 
upplysningar om när Kärnan byggdes. 
Det finns inte heller några arkitekturfor
mer eller former av annat slag som kan 
dateras med någorlunda säkerhet, i vart 
fall inte i de nedersta våningarna.

Det är därför inte förvånande att Kär
nan tidigare givits mycket skiftande date
ringar. Genom en nyligen företagen dend- 
rokronologisk datering av takbjälkarna i 
de två nedersta våningarna vet vi emeller
tid nu att de ekträd som bjälkarna tillver
kades av fälldes vintern 1315 - 16 respek
tive vintern 1316-17. Det innebär att det 
tycks ha tagit ungefär ett år att bygga den 
andra våningen, och genom en ”nedrak
ning” från bottenvåningen kan man upp
skatta tiden för igångsättandet till 1312 
-13. Vidare kan man konstatera att det 
uppehåll i byggnadsarbetena som de ovan
nämnda hålen vittnar om tycks ha börjat 
under den senare delen av år 1318.

Takbjälkar i Kärnans andra våning. En den- 
drokronologisk undersökning har visat att de 
träd som bjälkarna tillverkades av fälldes vin
tern 1316-17. Foto av förf.
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Byggherren
Den danske kung som tog initiativet till 
Kärnans byggande var Erik Menved. Han 
var nära släkt med den svenske kungen 
Birger Magnusson. Denne var gift med 
Eriks syster Mereth, och Erik var gift med 
Birger syster Ingeborg. Kungarna var allt
så varandras svågrar.

Eriks äktenskap ingicks i Helsingborg 
1296. Han var då 22 år och Ingeborg 
betydligt yngre. Som vanligt under medel
tiden var det ett politiskt äktenskap, 
avsett att stärka riket och kungens posi
tion i samhället.

Erik hade också två andra svågrar. Det 
var hertigarna Erik och Valdemar. Mellan 
dem och kung Birger var det ofta strid, 
och i de striderna stod Erik Menved på 
Birgers sida. I slutet av år 1317 lät Birger 
fängsla sina bröder vid ”Nyköpings gäs
tabud”, och i början av 1318 dog herti
garna i en fängelsehåla på Nyköpings 
slott. Strax därefter utbröt uppror mot 
kung Birger, och när han senare samma år 
flydde till Danmark belägrades Helsing
borgs slott av dem som förföljde honom. 
På så vis har Kärnan samband med en av 
de mest välkända händelserna i svensk 
medeltid.

Genom sitt äktenskap med Ingeborg, dotter till Magnus Ladulås, och sina egna politiska ambi
tioner drogs Erik Menved in i striderna mellan den svenske kungen Birger Magnusson och den
nes bröder, hertigarna Erik och Valdemar. Bilderna visar hertigarnas sigill. De dog i början av 
1318, och de oroligheterna som därefter följde ledde bl.a. till att Helsingborgs slott belägrades. 
Kung Birger dog i Danmark 1321 och begravdes i samma kyrka som Erik Menved och drott
ning Ingeborg. Riksarkivet.
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Vattenbrunn

Plan av Kärnan med tillhörande skyddsmur.

Över Erik Menveds och drottning Ingeborgs 
grav i klosterkyrkan S:t Bendt i Ringsted ligger 
en praktfull gravhäll med idealiserade fram
ställningar av de döda. Båda dog 1319. Teck
ning från 1800-talets mitt. Nationalmuseet, 
Köpenhamn.

Till följd av dyrbara krig med avlönade 
utländska soldater och ett flitigt byggande 
av borgar var Erik tvungen att sätta sig i 
skuld. Hösten 1318 pantade han bort 
Skåne och Helsingborgs slott till en av 
sina närmaste män, riksmarsken Ludvig 
Albertsen Eberstein. Förmodligen var det
ta den huvudsakliga anledningen till att 
byggnadsarbetena avbröts när taket hade 
lagts över den fjärde våningen, för det är 
knappast troligt att Ludvig Albertsen 
fortsatte byggandet på egen bekostnad.

Erik Menved och Ingeborg fick fjorton 
barn, men inget av dem nådde vuxen 
ålder. Det sista barnet dog i början av 
1319. Då gick drottning Ingeborg i klos
ter. Hon dog strax därefter, och senare 
samma år dog även kung Erik. Makarna 
begravdes i den romanska klosterkyrkan 
S:t Bendt i Ringsted, och över deras grav 
lades en vacker gravhäll.

Vad var det då som föranledde Erik 
Menved att låta bygga Kärnan på ungefär 
den plats där det stod en kastal från 1100- 
talet? Det vet vi tyvärr inte, men den 
främsta anledningen var förmodligen att 
kungen ville ha en säkrare och väl också 
mera representativ bostadsbyggnad i ring
mursborgen än den som fanns. Var den 
äldre bostadsbyggnaden låg och hur den 
såg ut är tyvärr inte bekant.

Åren 1310 och 1313 ägde två viktiga 
politiska möten rum i Helsingborg. Syftet 
med dem var att förhandla om fred i de 
nordiska länderna. De som deltog i möte
na kom från betydligt modernare borgar 
än den romanska ringmursborgen i Hel
singborg. Kanske var det vid något av de
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tillfällena som Erik Menved beslöt sig för 
att låta bygga Kärnan.

Förebilder till byggnaden fanns det gott 
om i Europa. Att bo i torn var nämligen 
vanligt under medeltiden. På många håll 
var ett starkt bostadstorn den viktigaste 
delen av en borg, och det var till och med 
vanligt att en borg i sin helhet byggdes 
som ett bostadstorn. En sådan borg kallas 
tornborg.

Kärnan blev alltså inte bara ett bo
stadstorn i en ringmursborg utan samti
digt en borg i borgen. För att skydda den 
byggdes en fyrkantig skyddsmur fyra me
ter utanför dess murar. Också skyddsmu- 
ren försågs med en trappturell i sydväst.

Av skyddsmuren och den yttre trapptu- 
rellen finns i dag bara grunden kvar. Hur 
hög muren var vet man inte, men förmod
ligen sträckte den sig till ungefär samma 
höjd som ingången till Kärnan. För att 
komma in i tornet var man alltså tvungen 
att först ta sig uppför trappan i den yttre 
trappturellen. Från skyddsmuren gick det 
sedan en vindbrygga till ingången.

Påbyggnad och ombyggnad
Så småningom kunde byggnadsarbetena 
fortsätta. Som redan nämnts försågs Kär
nan då med ytterligare två våningar. De 
täcktes också med samma typ av tak som 
de som finns i våningarna inunder. Men 
till skillnad från tidigare byggdes nu mu
rarna alltigenom av tegel.

Därefter dröjde det inte länge förrän de 
fyra översta våningarna byggdes om. Det 
är till och med möjligt att påbyggnaden 
inte var avslutad förrän ombyggnaden

Höjdsektionen visar Kärnan efter påbyggna
den och ombyggnaden. Krönet är fritt rekon
struerat.
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Magnus Erikssons sigill, känt från 1321 till 
1360. Det var alltså i bruk under den tid då 
Magnus även regerade i Skåne (1332-1360). 
Diameter 95 mm. Riksarkivet.

påbörjades. Vad som nu skedde var 
främst att golven mellan mittrummen i 
den tredje och fjärde våningen resp. den 
femte och sjätte togs bort. Därigenom 
reducerades alltså antalet våningar från 
sex till fyra. Förändringen ledde till att 
mittrummen i denna del av Kärnan blev 
ungefär dubbelt så höga som förut. En del 
av höjden försvann emellertid genom att 
man slog in valv i rummen.

Vid samma tillfälle förändrades den 
tredje våningen också på ett annat sätt. I 
de tjocka murarna inreddes nämligen en 
kammare i sydväst och ett kapell i nord
ost.

När skedde då påbyggnaden och om
byggnaden? Inte heller om det finns det 
några skriftliga upplysningar, och i denna

del av Kärnan finns det inga träbjälkar 
som skulle kunna vara till hjälp vid date
ringen.

Ribbvalvet över mittrummet i den tre
dje våningen påminner dock mycket om 
valv från 1300-talet i medeltida kyrkor. 
Med kännedom om den kyrkliga bygg
nadskonsten kan man till och med säga 
att valvet bör ha tillkommit i mitten av 
1300-talet.

På den tiden tillhörde Kärnan den 
svensk-norske kungen Magnus Eriksson. 
Mellan åren 1332 och 1360 var nämligen 
Skåne en del av hans rike. Magnus Eriks
son vistades ofta i Helsingborg, och 
mycket tyder på att ombyggnaden och 
påbyggnaden gjordes under hans tid som 
regent över Skåne.
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Träsnitt från 1500-talets senare hälft - en illustration till ett avsnitt i Olaus Magnus ”Historia 
om de nordiska folken”. Avsnittet skildrar hur man vid belägringen av en borg använde sig av 
handslungor som innehöll glödande järn eller stenar.

Funktioner
Anfall och försvar
En torn borg av det slag som Kärnan utgör 
skyddades främst av sin murmässiga styr
ka. Därtill kommer att ingången som re
gel var högt placerad.

Den skyddades givetvis också av ett 
antal beväpnade soldater. Försvaret bygg
de främst på beskjutning uppifrån av sol
dater som var placerade på ett utskjutan
de skytteloft av trä eller på byggnadens 
tak. Ett sådant försvar kallas ”vertikalt 
försvar”.

När Kärnan byggdes var armborstet 
redan i flitigt bruk i Norden. Det var ett 
vapen som vida överträffade pilbågen i 
precision och genomslagskraft. Om dess 
bågformade del tillverkades av samman- 
limmade lameller av horn, vilket blev van
ligt under 1300-talet, var armborstet ett 
fruktansvärt vapen, särskilt när pilarna 
sköts uppifrån.

Det finns inget som tyder på att Kärnan 
någonsin varit försedd med ett utskjutan-

22



de skytteloft. Visserligen kan de stora 
hålen som var avsedda för bjälkar under 
en ny byggnadsställning ha använts för 
byggandet av ett provisoriskt skytteloft 
när Helsingborgs slott belägrades av kung 
Birgers förföljare hösten 1318, men när 
Kärnan så småningom stod färdig var det 
säkert på taket som försvararna höll till. 
Mellan öppningarna i bröstvärnet kunde 
de både skjuta med armborst och kasta 
ner stenblock eller sjudande tjära på fien
der som angrep borgen.

Hur det kunde gå till under medeltiden 
när en borg angreps skildras utförligt i 
ord och bild av Olaus Magnus i dennes 
berömda Historia om de nordiska folken, 
skriven i Rom i mitten av 1500-talet. Han 
beskriver bl. a. flera krigs- eller förstörel
semaskiner. En vanlig sådan var den s. k. 
blidan, en kastmaskin som kunde slunga 
stora stenar lång väg. Maskiner av det sla
get var t. ex. i flitigt bruk när Hansan rik
tade ett kraftigt angrepp mot Helsing
borgs slott sommaren 1362. Enligt en 
samtida krönika besköts då borgen dag 
och natt med inte mindre än sexton blidor 
som hanseaterna hade haft med sig på 
sina koggar, men anfallet misslyckades.

Om det visade sig omöjligt att tränga in 
i en borg övergick anfallet ofta till beläg
ring. Genom att strypa tillförseln av för
nödenheter tvingade man borgens försva
rare att förr eller senare kapitulera på 
grund av hunger och törst eller kyla. Ef
tersom det i en sådan situation var särskilt 
viktigt att ha tillgång till vatten brukade 
borgens försvarare se till att ha en brunn 
innanför murarna, och där det var fallet

Armborstbeväpnad soldat, framställd om
kring år 1500 på ett sakramentshus i Linkö
pings domkyrka. Foto ATA.

Medeltida blida, tecknad av den franske 1800- 
talsarkitekten Viollet-le-Duc.
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kunde en belägring bli en långvarig och 
dyrbar historia.

Värme, vatten, sanitet
Eftersom Kärnan byggdes för att man där 
skulle kunna uthärda en längre tids beläg
ring var det väl sörjt för tillförseln av 
vatten. Detta fick man från en djup brunn 
innanför den kvadratiska skyddsmuren. 
På brunnen ligger i dag ett trälock, men 
under medeltiden fanns där förmodligen 
ett brunnskar och ett vindspel med 
vattenspann.

Värre var det med tillförseln av ved. En 
sådan byggnad som Kärnan slukade 
naturligtvis enorma mängder med ved för 
att hållas någotsånär varm under den kal
la delen av året, och under sommarhalv
året behövdes i vart fall ved till bakning 
och matlagning. På borggården fanns det 
förstås ett rejält vedlager, men vid en 
belägring gick det snabbt åt.

Uppvärmningssystemet började med en 
öppen spis i bottenvåningen och fortsatte 
med en bakugn i andra våningen. Spisen 
och ugnen har gemensam rökgång i bygg
nadens södra hörn, och till den anslöt sig 
också röken från en nu försvunnen spis i 
den tredje våningen. Därifrån gick röken 
vidare till en öppning i taket. Där fanns 
det förmodligen en skorsten, och det är 
möjligt att de soldater som var posterade 
på taket hade en egen eldstad i anslutning 
till den.

Till en medeltida borg hörde i allmän
het en eller flera priveter (toaletter). Kär
nan var försedd med två. De var placera
de rakt ovanför varandra i den andra och

ænraxsc

Höjdsektionen visar rökgångarna från eldstä
derna i Kärnans tre nedersta våningar.

tredje våningen, dock på ett sådant sätt 
att avföringen gick i skilda murtrummor 
till marken. Systemet var inneslutet i en 
utvändig påbyggnad som nådde upp till 
Kärnans halva höjd. Anordningen för
svann under den tid Kärnan stod som ruin 
men har senare rekonstruerats.
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Bakugnen i Kärnans andra våning. Längdsektion och tvärsektion. Längdsektionen visar hur 
anordningen bestod av dels en öppning för röken, dels en kupolvälvd ugn. Överst i ugnen finns 
två vertikala kanaler för att röken lättare skulle kunna komma ut i skorstenen. - När man skul
le baka eldades ugnen först varm. Sedan rakades glöderna och askan ut, och så bakade man på 
eftervärmen.

Öppen spis i Kärnans bottenvåning. Rekonstruerad privet i Kärnans andra våning.
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Detalj av kopparstick från 1600-talets senare hälft som visar hur det sköts salut från Kärnan när 
Karl X Gustaf anlände till Helsingborg några dagar efter freden i Roskilde 1658. Helsingborgs
museum.

Nya uppgifter
Som tidigare nämnts förlorade Helsing
borg och Helsingborgs slott mycket av sin 
tidigare betydelse under 1500-talet. Nya 
slott i Landskrona och Malmö blev betyd
ligt viktigare för kungen av Danmark än 
Helsingborgs slott, och på andra sidan 
Sundet ledde byggandet av renässansslot
tet Kronborg till att Kärnan framstod som 
hopplöst omodern.

Under samma tid förändrades också 
krigstekniken. Kanoner och artilleribe- 
skjutning fick nu sitt stora genombrott i 
nordisk krigföring.

Detta gav Kärnan en ny funktion. 
Redan under de oroligheter som ägde rum 
i Skåne 1525 sköts med kanoner från 
byggnadens tak, och i mitten av 1600- 
talet blev den radikalt ombyggd. Nu revs
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bröstvärnet, och samtidigt blev byggna
den flera meter lägre. För att ett kanon
batteri skulle kunna placeras på taket 
visade det sig nämligen nödvändigt att 
inte bara ta bort bröstvärnet utan också 
att ersätta den översta våningens gotiska 
ribbvalv med ett rundbågigt tunnvalv. Ett 
tunnvalv är ju betydligt starkare än ett 
ribbvalv.

Men under 1600-talet var det inte bara 
när det var krig mellan Sverige och Dan
mark - och det var det ofta - som det 
hördes kanonskott från Kärnan. Det 
sköts nämligen också salut därifrån, dels 
för förbiseglande örlogsfartyg eller fartyg 
som hade en kunglig person ombord, dels 
för adelsmän som gjorde tillfälliga besök i 
staden.

En detalj av ett kopparstick som bygger 
på teckningar från tiden för Skånes för
svenskning 1658 visar hur Kärnan såg ut 
några år efter omvandlingen till kanon
torn. Bilden gör ett nog så krigiskt in
tryck, men det den visar är hur man skju
ter salut från Kärnan och rundtornet i 
ringmuren när Karl X Gustaf anlände till 
Helsingborg efter freden i Roskilde. På 
den stympade byggnadens tak ser man 
också en hissanordning och en väl för
ankrad flaggstång. På denna vajar en 
säkerligen svensk orlogsflagga, vars längd 
ser ut att uppgå till femton meter.

Sommarenl676 återerövrades Helsing
borgs slott av Danmark, och därefter 
dröjde det inte länge förrän det i stället 
var en sju meter bred och sjutton meter 
lång dannebrog som vajade på Kärnans 
tak. Den blev svenskt krigsbyte i decem

ber samma år och är nu den äldsta danne
brog som har bevarats.

Under 1600-talet vajade det dock inte 
alltid en flagga på Kärnans tak. Det blåser 
ofta däruppe på toppen, och flaggor som 
hissas där slits fort ut. Därför hissades 
flaggorna främst på helgdagar och ibland 
när man sköt salut. Det fanns noggranna 
regler för hur många skott som skulle 
avlossas vid olika tillfällen och när flag
gan skulle ”slås ut”. Vanlig svensk lösen 
omfattade ursprungligen två skott och 
dansk lösen tre, men när Kärnan blivit 
svensk sköt man i allmänhet dubbel 
svensk lösen.

Under 1600-talet togs Kärnan också i 
bruk som fängelse. Det var dock endast 
de mindre utrymmena i tornet som fick 
fylla den funktionen.

Dannebrog, hissad på Kärnan vid den danska 
erövringen av Helsingborgs slott i juli 1676 
och beslagtagen av Sverige när slottet återer
övrades i december samma år. Flaggan är sjut
ton meter lång och sju meter bred och förvaras 
nu på Armémuseum i Stockholm. Den avbil
das här efter en målning i en förteckning över 
1676-79 års krigstroféer. Armémuseum.
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Oljemålning av okänd konsnär som visar Kärnan omkring 1890. Helsingborgs museum.

Förfall
När det krig mellan Danmark och Sverige 
som brukar kallas det skånska kriget hade 
upphört 1679 beslöt segerherren Karl XI 
att Helsingborgs befästningar skulle rivas 
för att danskarna inte skulle kunna bita 
sig fast i staden ännu en gång. Då var hela 
staden omgiven med ett modernt befäst- 
ningssystem, bestående av jordvallar, bas
tioner och vallgravar, och på landborgen

hade ringmursborgen ersatts med ett bas- 
tionförsett kasteli. Allt detta förstördes 
nu, och då var det nära att även Kärnan 
strök med.

Nu hade Helsingborg blivit en svensk 
småstad långt söder om Stockholm, utan 
fästning och utan nämnvärd strategisk 
betydelse.

Därför var det ingen i Stockholm som
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V-

Teckning av Alfred Hellerström 
som visar bur Kärnan såg ut 
strax före restaureringen 1893- 
94. ATA.

protesterade när Helsingborgs stad så 
småningom begärde att få överta tornet.

Det skedde 1741. Då var Kärnan redan 
en ruin, och förfallet fortsatte under res
ten av 1700-talet. I Europa uppstod nu en 
rörelse som brukar kallas ruinromanti
ken, och snart började man tycka att Kär
nan var vacker som ruin. Stadierna i för
fallet kan man studera på en lång rad mål
ningar och teckningar från 1700-talets 
slut och större delen av 1800-talet. Från 
och med 1880-talet finns det också foto
grafier som visar hur Kärnan såg ut efter 
200 år utan underhåll.

Från antikvarisk synpunkt var det ing
en vacker syn. Inte nog med att Kärnan 
hade blivit lägre under 1600-talet, nu höll 
byggnaden på att förstöras helt. Takbe
läggningen var söndervittrad, och där den 
hade legat rotade sig buskar och träd. 
Fukt spred sig nedåt i byggnaden, och 
frosten och växtligheten åstadkom stora 
skador. Utvändigt hade stora delar av 
skalmuren rasat ner, och invändigt syntes 
sprickor i murverket.
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Skissförslag av Hellerström till Kärnans restaurering. ATA.
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Restaurering
På 1880-talet började de styrande i Hel
singborg emellertid inse att nedbrytning
en måste stoppas om inte Kärnan skulle 
förstöras. Man tillskrev därför den då
varande riksantikvarien Hans Hildebrand, 
och denne engagerade sig med kraft för 
att tornet skulle restaureras. Pengar an
slogs av både staden och staten, och 1893 
fick den unge arkitekten Alfred Heller
ström i uppdrag att inkomma med ett res
taureringsforslag. Aret innan hade han 
vunnit tävlingen om utformningen av 
Helsingborgs nuvarande rådhus, och det 
gjorde honom berömd.

I huvudsak gick Hellerströms restaure
ringsforslag ut på att åter göra tornet lika 
högt som det hade varit före ombyggna
den på 1600-talet och att återskapa det 
försvunna bröstvärnet. Vidare föreslog 
Hellerström att trappturellen skulle göras 
fyra meter högre än själva tornet och att 
de bortfallna delarna av skalmuren skulle 
fyllas i. Påbyggnaden och ifyllningarna 
skulle göras med nytt tegel i samma färg 
och format som det gamla.

Sitt nuvarande utseende fick Kärnan 1893-94. 
Foto av förf.

Förslaget godkändes utan ändringar, 
och på våren 1894 var restaureringen fär
dig. I dag är det många som tycker att den 
var ganska hårdhänt och beklagar att 
man inte nöjde sig med att konservera 
ruinen i det skick som den då befann sig, 
men på 1890-talet rådde andra restaure
ringsideal. Invändigt lämnades Kärnan 
emellertid i stort sett orörd.
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Glasskärvor från 1300-talet, påträffade i fyllningen över den tredje våningens 
valv.

En fläkt från Islam
I fyllnadslagren mellan ribbvalvet över 
den tredje våningens mittrum och den 
fjärde våningens golv påträffades 1932 
sjutton skärvor av ett exklusivt glasföre
mål. Flera av dem var vackert bemålade 
med emaljfärg och även förgyllda. Några 
skärvor kunde fogas samman, och det 
visade sig att de utgjorde delar av ett 
rundväggigt kärl från 1300-talet.

Emaljerade och förgyllda glasföremål 
var sällsynta i medeltidens Europa. De 
tillverkades i de delar av det östra medel
havsområdet som behärskades av Islam. 
Där blev tekniken särskilt vanlig i Syrien 
och Egypten, och därifrån nådde den så 
småningom Europa.

Det är naturligt att så vackra föremål 
var eftersökta i korstågstidens Europa, 
men de var säkerligen dyra. Därför kan 
man bara tänka sig dem i det medeltida 
samhällets allra översta skikt. Från den 
synpunkten kan Kärnan visserligen sägas 
vara en ”naturlig” fyndplats, men när

fyndet gjordes orsakade det likväl förvå
ning. Hur hade skärvorna hamnat i fyll
ningen ovanför valvet? Och vad hade kär
let haft för funktion?

Tyvärr var skärvorna inte tillräckligt 
många för att man med säkerhet skall 
kunna säga hur kärlet har sett ut. Det kan 
ha varit en skål, en kanna eller ett dricks
glas, men det kan också ha varit en lampa 
i form av en vas med trattformad överdel. 
Under 1300-talet var sådana lampor van
liga i Syrien och Egypten. De kunde både 
hänga och stå och förekom ofta i moské
erna.

Frågar man sig hur skärvorna hamnat i 
Kärnan är det naturligt att föreställa sig 
att kärlet använts i den fjärde våningen - 
kanske som dricksglas, kanske som en 
stående eller hängande lampa - och att 
skärvor så småningom letade sig ner 
genom springor i golvet till fyllnadslagren 
över valvet i våningen inunder.
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Murpari med fönster på Kärnans huvudfasad (tredje våningen). Fönstret var ursprungligen en 
portal.

En vandring genom slottet
Exteriören
När man står nedanför Kärnan gör den 
ett nästan förkrossande intryck. Höjden 
är imponerande - 34,5 meter till tinnar
nas krön - och murarna oerhört mäkti
ga. De reser sig i tre led med korta indrag
ningar på 11 och 23 meters höjd. Listen 
eller gesimsen under den nedre indrag
ningen består av långsmala stenblock, och 
under den övre indragningen består den 
av kraftiga tegelblock.

Med undantag för dessa indragningar 
samt trapptornet i sydväst och privet- 
anordningen i nordost är murarna allde
les släta. Här finns inte tillstymmelse till 
byggnadsornamentik, ljusöppningarna är 
små och dörröppningarna ter sig som 
gluggar i muren. Märkligt nog är de rund- 
bågiga, och det är även många av båg- 
öppningarna inne i Kärnan.

Här finns alltså inga former eller detal-
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jer som inte kan förklaras av en eller 
annan funktion. Det enda som stör 
intrycket av enkelhet och fästningsmässig 
styrka är det stora fönstret strax under 
huvudfasadens halva höjd. Dess storlek 
och utformning med två mursprång in
nanför det yttre murlivet vittnar om att 
öppningen ursprungligen hade en annan 
funktion, nämligen som portal. Genom 
den kunde man komma ut till ett bur
språk eller en balkong i Kärnans tredje 
våning.

Den översta öppningen på Kärnans 
huvudfasad var antagligen försedd med 
en hissbom för att man skulle kunna hissa 
upp vapen, ammunition, livsmedel och 
inventarier. Sådant kunde man inte forsla 
i den smala spiraltrappan.

Strax under denna öppning ser man till 
vänster och höger två hål som är mycket 
större än de övriga bomhålen. Likadana 
hål finner man också på de andra fasader
na. De utgör spår av en murförstärkning 
som bestod av ett ramverk av kraftiga 
träbjälkar.

För att komma in i Kärnan går man i dag 
uppför en hög utvändig trätrappa. Från 
den kan man studera förhållandet mellan 
tornborgen och dess skyddsmur. Man 
kan också se var den runda kastalen stod 
och var brunnen innanför skyddsmuren 
finns (jfr bilden på sidan 7).

Bottenvåningen
Det utrymme som man först kommer in i 
är ett förrum till bottenvåningen (första 
våningen). Det är försett med sittbänkar
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Plan av bottenvåningen.

på långsidorna, avsedda för dem som sva
rade för vakthållningen. De små vägg
nischerna har varit förvaringsutrymmen 
eller använts för att sätta ljus i.

Även i övrigt fungerade bottenvåning
en som vakt- eller borgstuga. De soldater 
som höll till där skulle givetvis försöka 
förhindra att fiender trängde sig in, och 
om det likväl blev så gällde det att hindra 
dem från att ta sig in i trapptornet. Den 
vakt som i dag tjänstgör i bottenvåningen 
har däremot till huvuduppgift att slussa 
besökare vidare.

Våningen omfattar ett stort mittrum 
med synliga bjälkar i taket, en kammare i 
muren till vänster (i dag upplåten åt bil
jettförsäljaren) och djupa fönsternischer i
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väggarna till höger och rakt fram. I 
nischen till höger finns inte bara ett föns
ter utan också en stor öppen spis.

I mittrummets golv finns snett fram till 
höger en lucka och därunder en brant käl
lartrappa. Denna anordning är sekundär. 
Ursprungligen var källartrappan placerad 
i byggnadens mitt.

Redan här kan man se hur tjocka mu
rarna i Kärnan är. På denna nivå mäter de 
som nämnts fyra och en halv meter, vilket 
är mer än fyra gånger så mycket som mur
verket i en ordinär medeltidskyrka. Den 
invändiga skalmuren består inte bara av 
tegel utan också av långsmala sandstens- 
block.

I taket ser man de kraftiga ekbjälkar 
som bär upp golvet i nästa våning. Men 
golvbräderna i den ligger inte direkt på 
ekbjälkarna utan på smalare bjälkar som i 
sin tur ligger på takbjälkarna. De smalare 
bjälkarna är dock inte från medeltiden 
utan sattes in 1950.

Vill man ta sig vidare uppåt går man in 
genom den rundbågiga öppningen i rum
mets västra hörn. Då kommer man in i 
trapptornet, där en högervänd spiraltrap
pa går från våning till våning. Här kan 
man på nära håll studera det handslagna 
medeltida teglet och se hur de liggande 
tegelstenarna i det skickligt murade tak
valvet har huggits till efter inmurningen. 
Behuggningen gav dem en ljusare färg än 
det övriga teglet (jfr bilden på sidan 15).

Andra våningen
Denna våning brukar kallas köksvåning- 
en. Det är lätt att se att den har använts

i i i i i i i i

Plan av andra våningen (köksvaningen).

Öppningen till bakugnen.
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Andra våningens interiör.

för sådana ändamål. Takbjälkarna är 
kraftigt sotade, och i murarna på vardera 
sidan om det södra hörnet finns dels en 
kupolvälvd bakugn, dels ett avlopp ut i 
det fria.

Men man kan också konstatera att en 
del av våningen har kunnat användas som 
bostad. Här finns nämligen två kammare 
med fönster, och till en av dem hör en pri
vet.

I mittrummet visas en utställning om 
Kärnan och Helsingborgs slott. Den do
mineras av en modell som visar hur slottet 
såg ut när det erövrades av danskarna

1676. Då var den medeltida ringmuren 
kring slottet så gott som försvunnen, men 
genom att trycka på en knapp får man 
fram konturen av den. Fanorna i taket är 
nytillverkade och visar Sveriges och Dan
marks riksvåpen på 1300-talet samt Hel
singborgs stadsvapen, som går tillbaka på 
ett medeltida sigill.

Tredje våningen
Denna våning var avsedd för kungen när 
han vistades i Helsingborg. Mittrummet 
är här betydligt högre än i de nedre vå-
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Helsingborgs stadsvapen visar en mur och en 
tornförsedd byggnad. Vapnet går tillbaka på 
ett medeltida sigill.

ningarna och täckt med ett gotiskt ribb- 
valv. Ursprungligen var rummet dock 
betydligt lägre och täckt med ett platt trä
tak med synliga takbjälkar. Var de satt 
kan man ännu se en bit upp på väggarna i 
nordväst och sydost.

Ett likadant mittrum fanns också i den 
ursprungliga fjärde våningen, men genom 
den ombyggnad som gjordes i mitten av 
1300-talet förenades våningarna. Det 
valv som nu byggdes in i rummet är kon
struerat med valvribbor som går från 
hörn till hörn. Där vilar de på skulpterade 
kalkstenskonsoler.

När den tredje våningen fick sitt valv 
förändrades den också på två andra sätt. 
Till höger om ingången fanns en muröpp
ning och en tunnvälvd passage som ledde 
till en öppning i yttermuren. Genom den 
kom man ut till ett burspråk eller en bal
kong. Vid ombyggnaden ersattes passa
gen av en kammare med ribbvalv i taket, 
och samtidigt omvandlades dörröppning
en i yttermuren till ett fönster.

i____ i____ i____ i____i____i_______________________i______________________ i

Plan av tredje våningen före ombyggnaden.
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Plan av den ursprungliga fjärde våningen efter 
ombyggnaden.
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Kapellets interiör.

Längs väggarna finns väggfasta bänkar 
av tegel. De är dock inte original utan 
rekonstruktioner av Hellerström. Origi
nal är däremot den stora sittnischen på 
den nordvästra väggen. Den var utan tvi
vel reserverad för kungen själv.

Väggen mot mittrummet är kraftigt 
brandskadad. Här tycks det ha byggts en 
öppen spis när kammaren tillkom. Rök
gång fanns ju redan, ty mittrummet hade 
ursprungligen en öppen spis på den andra 
sidan av samma mur.
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En liknande kammare finns också i vå
ningen ovanför, alltså den ursprungliga 
fjärde våningen. Den sparades ut redan 
när våningen byggdes, men efter ombygg
naden av mittrummet kunde man inte 
komma in i den på samma sätt som förut. 
För att den inte skulle vara oåtkomlig 
byggdes utanför den en liten balkong, och 
till den ledde man en trätrappa längs väg
gen. Trappan är sedan länge försvunnen 
men balkongen finns kvar.

Det andra utrymmet i den tredje vå
ningen som nu byggdes om var en föns
ternisch i den sydöstra muren. Den såg ut 
som fönsternischen rakt fram men ersat
tes av ett kapell med altare i nordost. När 
det skedde förvandlades den ursprungliga 
fönsteröppningen till ett långsmalt gotiskt 
lansettfönster.

I den tunna muren mellan kapellet och 
mittrummet finns en liten öppning med 
klöverbladsformad överdel. Den är ett 
s. k. hagioskop, en öppning som gjorde 
det möjligt att från mittrummet se altaret 
och den tjänstgörande prästen.

Ombyggnaden av den tredje och fjärde 
våningen resulterade alltså i att Kärnan 
här fick en rymlig sal med ansenlig tak
höjd och i anslutning till den dels ett ka
pell, dels en ny kammare med utsikt mot 
området kring Mariakyrkan.

Den nya kammaren blev kungens kam
mare, och söker man en lämplig benäm
ning på rummet i byggnadens mitt ligger 
ordet riddarsal närmast till hands.

Även i den tredje våningen består väg
garna till stor del av sandstensblock. De 
uppvisar spår av brand, och kanske var

Skulpterad konsol under den tredje våningens 
ribbvalv.

det en eldsvåda i denna del av Kärnan 
som föranledde ombyggnaden. När om
byggnaden var klar kunde man dock inte 
se skavankerna i muren, för då var väg
garna säkert jämnade med puts. Putsen 
var förmodligen bemålad med kalkmål
ningar, och sådana fanns det givetvis ock
så i valven.

Omedelbart till vänster om ingången 
från trappan finns en kraftig trädörr med 
en fyrkantig tittglugg. Bakom den finns en 
annan kammare och bredvid den en pri
vet. Utrymmena tillkom givetvis när Kär
nan byggdes, men dörren är från den tid 
då byggnaden började användas som 
fängelse.
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Fjärde våningen
På vägen till den fjärde våningen passerar 
man ytterligare en trädörr från 1600- 
talet. Öppningen bakom den är den igen
satta ingången till den ursprungliga fjärde 
våningen.

Också den nuvarande fjärde våningen 
är välvd, men det valv man ser i dag är 
inte det gotiska ribbvalvet utan ett tunn
valv från 1600-talet.

Det tillkom när det hade blivit bestämt 
att Kärnan skulle byggas om till kanon
torn. Av det tidigare ribbvalvet finns nu 
endast några obetydliga spår i mittrum
mets hörn.

Eftersom mittrummet i denna våning 
omfattar två våningsplan har den en dub
bel uppsättning muröppningar. Därige
nom är den ganska lik våningen inunder.

Fjärde våningens interiör.

Men till skillnad från där är innerväggar
na helt av tegel. Man har också kunnat 
konstatera att i denna del av byggnaden 
är även den tjocka murkärnan av tegel.

Av tegel är dessutom golvet. Det är inte 
original, men spår av murbruk på väggar
na vittnar om att våningen har haft ett 
sådant golv. Det lades på en fyllning av 
sand över den tredje våningens valv. Det 
nuvarande tegelgolvet är från 1951.

Vad våningen ursprungligen användes 
till är inte bekant. Om man räknar med 
att mittrummet i den tredje våningen var 
en riddarsal eller rikssal är det emellertid 
naturligt att betrakta motsvarande rum i 
den fjärde våningen som en gästabudssal.

Takterrassen
När man går vidare uppåt i trappturellen 
passerar man en öppning i muren som 
ursprungligen ledde in till den översta och 
sjätte våningen. Liksom öppningen till 
den ursprungliga fjärde våningen är den 
nu stängd.

När man har passerat denna öppning 
lämnar man den medeltida delen av Kär
nan och kommer upp i den del som bygg
des under 1893 - 94 års restaurering. I 
den inrymdes på 1950-talet en toalettvå
ning, vilket för många är en källa till för
argelse men för andra en lättnad. Sedan är 
man snart ute på takterrassen. Den talar i 
stort sett för sig själv, och det gör också 
utsikten över Helsingborg och dess om
givningar.
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Slottshagen med Kärnan. Foto Karl-Erik 0:son Ander, Helsingborg.

Den nuvarande miljön
I dag omges Kärnan av ett stort grönom
råde. Det kallas Slottshagen och blev park 
1909- 11.

Innan dess utgjorde området länge åker 
och äng. Det var indelat i lotter, som fick 
användas av borgmästaren och rådmän
nen i Helsingborg.

I slutet av 1800-talet gjordes området i 
ordning för en stor konst- och industriut
ställning, 1903 års Helsingborgsutställ
ning. Den föranledde omfattande mark
arbeten, och redan då planterades några 
av de träd som nu växer i området.

Före 1903 fanns det inte någon förbin-
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Förslag av Gustaf Améen till utformning av Terrasstrapporna i Helsingborg. Förslaget ge
nomfördes endast i begränsad omfattning. Helsingborgs museum.

delse mellan området kring Kärnan och 
Stortorget nedanför landborgen. I slutet 
av 1800-talet ansågs det emellertid lämp
ligt att här binda samman den övre och 
den nedre delen av staden med en monu
mental trappanläggning, och det beslöts 
att den skulle vara färdig när utställning
en öppnades.

Vid denna tid var Kärnan sedan länge 
ett vårdtecken för Helsingborg, och där
för var man angelägen om att ge trappan 
en utformning som anslöt till det medel
tida tornet. En arkitekttävling utlystes, 
och segrare blev stockholmsarkitekten 
Gustaf Améen.

Efter omfattande schaktningsarbeten 
satte man i gång med byggandet av ter
rasstrapporna hösten 1899, och den 11- 
12 juni 1903 kunde kung Oscar II inviga 
både dem och Helsingborgsutställningen. 
I området kring Kärnan fanns det då ett 
stort antal nyuppförda utställningsbygg- 
nader, men av dem finns ingen kvar.

Terrasstrapporna flankeras av två mäk
tiga torn, vars utseende anknyter till Kär
nans. Nere på Stortorget kan man därför 
frestas att tro att de har ingått i Helsing
borgs slott, men det har de alltså inte.
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Affisch av Oscar Björck till 1903 års Helsingborgsutställning. Flaggorna på Kärnans tak är 
svensk-norska unionsflaggor, för liksom på Magnus Erikssons tid var Sverige och Norge nu åter 
förenade i en union. Helsingborgs museum.
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Ordförklaringar

bindare, se kopp.
bomhål, hål efter byggnadsställningar i ett 

murverk.
borgstuga, uppehållsrum för soldater och 

tjänstefolk i en borg.
dendrokronologi, metod för datering av trä

virke.
flankeringstorn, från en mur framskjutande 

torn, varifrån muren kunnat försvaras 
från sidan. F. förekommer ofta på medel
tida ringmurar, t. ex. Visby ringmur.

kastal, vakt-och försvarstorn från medelti
den, byggt i sten.

kopp, tegelsten i murförband med ena kort
sidan utåt.

kvadersten, stenblock med plana och rät
vinkliga ytor. K. var ett vanligt bygg
nadselement under romansk tid.

löp, tegelsten i murförband med ena långsi
dan utåt.

munkförband, typ av murförband i me
deltida tegelarkitektur. M. kännetecknas 
av att stenarna är lagda med rytmen 
a a b, varvid b vänder kortsidan utåt 
(kopp).

murkärna, fyllningen i en mur som är upp
förd i skalmursteknik. M. består i all
mänhet av kalkbruk och gråsten, men i 
Kärnans övre del är inte bara murskalen 
utan också m. av tegel.

privet (fr. privet, privat), medeltida avträde, 
placerad på utsidan av en byggnad men 
med tillträde från någon våning i denna.

ribbvalv, valv med ribbor. I den form r. 
förekommer i Kärnan är det ett kryssvalv 
med halvcirkelformade ribbor från hörn 
till hörn. I sådana valv har ribborna en

bärande funktion. R. var ett huvudele
ment i den gotiska arkitekturen.

skalmursteknik, medeltida byggnadssätt, 
kännetecknat av att muren är byggd med 
ett yttre och ett inre skal och att utrym
met mellan dem är fyllt med en murkär
na.

stickkappa, bågformad inbrytning i ett 
tunnvalv i rät vinkel mot dess längdaxel.

tunnvalv, halvcylindriskt och således rund- 
bågigt valv.

turell (fr. tourelle, diminutiv av tour, torn), 
litet torn i en medeltida borganläggning, 
vanligen uppfört i anslutning till ett 
huvudtorn, oftast för att rymma en trap
pa.

valvribba, se ribbvalv.
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