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Konsthistorikern Torkel Eriksson, tidigare chef för Helsingborgs museum, tillträdde i samband
med en omorganisation av stadens museiväsende 1988 en kommunal befattning som museiråd.
En av tjänsteuppgifterna var att utarbeta ett verk om Helsingborgs slotts byggnadshistoria.
Därmed inleddes en forskargärning som fortsatte ända till hans bortgång 2002 då han efter-
lämnade ett preliminärt manuskript till detta arbete.

I sina studier av borgens historia gick Torkel Eriksson grundligt till väga. Han samlade allt
material om slottet som gick att uppbringa i bibliotek, arkiv och museer. Han tog också initia-
tiv till en ny dendrokronologisk undersökning av golvbjälkarna i Kärnan och till en serie
specialundersökningar i borgen. Tyvärr blev han inte helt färdig med sitt manuskript innan han
insjuknade och gick bort.

Initiativet till en postum utgivning av manuskriptet togs av hans tidigare hustru, Gunilla
Eriksson. Hon kontaktade Vetenskapssocieteten i Lund som ställde sig positiv till en publice-
ring och såsom redaktörer för detta arbete utsågs undertecknade. Tragiskt nog gick även
Gunilla Eriksson bort efter en tids sjukdom våren 2004. Ansvaret för att bearbeta manuskriptet
med sikte på en publicering har därefter vilat helt på redaktörerna.

Torkel Erikssons efterlämnade manuskript var textmässigt omfattande, men långt ifrån fär-
digt. En inledande redaktionell målsättning var att göra så små ingrepp som möjligt i
ursprungstexten. Efter hand insåg vi dock att manuskriptet krävde en rejäl uppstramning och
stringens. En redaktionell kursändring genomfördes som innebar att texten kortades ned och
komprimerades då målet med publiceringen var att presentera nya forskningsresultat om det
medeltida slottets byggnadshistoria. Texten är i detta avseende en sammanfattning av forsk-
ningsläget i början av det 21:a århundradet. Förhoppningen är att många av de frågor och pro-
blem som nu presenteras ska leda till fortsatta studier över Helsingborgs slotts byggnadshisto-
riska utveckling.

Nya arkeologiska utgrävningar och byggnadsarkeologiska undersökningar under de senaste
åren har nyanserat den traditionella bilden av borgens tillkomsthistoria. Dessa forskningsresul-
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tat har nu inarbetats i manuskriptet som därför utgör en kraftigt omarbetad version av det
ursprungliga manuskriptet. Av denna anledning har boken tre författare. Torkel Erikssons mål-
sättning och mycket av hans grundtext finns kvar, men ansvaret för innehållet vilar på utgivar-
na. Peter Carelli står för innehållet i kapitlen Staden och borgen samt Nya tag medan Knut
Drake svarar för texten i övrigt. Torkel Erikssons betydelse kan dock inte underskattas, det är
trots allt hans mångåriga arbete och hans kärlek till Kärnan och Helsingborgs slott som utgjort
den grundläggande basen för föreliggande arbete.

Slutligen måste ett särskilt tack uttryckas för den hjälp som redaktörerna erhållit under
publiceringsarbetet från Elisabeth Reuterswärd, Bengt Lindskog, Erik Wikerstål, Sven Olof
Larsén, Helsingborgshem, Helsingborgs Museiförening, Kulturmagasinet och Vetenskaps-
societeten i Lund. Vårt tack går även till stadsantikvarie Anders Reisnert och fil. dr Christian
Lovén som har läst igenom manuskriptet och framfört beaktansvärda synpunkter.

Helsingborg den 11 juni 2007
Knut Drake och Peter Carelli

Utgivarnas förord
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Ända fram till det svenska övertagandet av Skåne var Helsing-
borg en av de viktigaste städerna i Östdanmark, centralt belä-
gen i Öresundsregionen (fig. 1). Tillsammans med Helsingør
bildade staden en strategisk port för trafiken genom Öresund,
den enda farbara sjövägen till Östersjön. Borgarna i de bäg-
ge städerna hade avgörande betydelse för kontrollen av sjö-
farten. Efter det att Skåne blev svenskt 1658 hade Helsing-
borg en viktig roll som gränsstad med uppgift att kontrollera
sundstrafiken samt som betydande hamn- och handelsstad.

Det geografiska läget har varit av avgörande betydelse för
stadens lokalisering. Området är beläget direkt intill den nord-
västskånska Öresundskusten, just där sundet är smalast och
överfarten till Själland allra kortast. Det var således ett kom-
munikationsmässigt centralt ställe i Östdanmark och i det
skånska landskapet. Områdets speciella topografi erbjöd dess-
utom ett försvarsmässigt gynnsamt läge.1

Områdets topografi skapades under de geologiska forma-
tioner som ägde rum för ungefär 200 miljoner år sedan.
Orten präglas av en hög landborg och en smal strandremsa
direkt nedanför (fig. 2). Denna strandremsa bildades då berg-
grunden genom förkastningar avsatte en liten hylla mellan
havet och landborgen som bildades för 4 000–7 000 år sedan
då havsytan stod avsevärt högre än nu. Vågor och strömmar
eroderade in i strandbrinkens undre delar så att det till sist
uppstod en närmast lodrät brant. Höjdskillnaden mellan
stranden och landborgen är cirka 20 meter. 

Den medeltida stadens ursprungstopografi präglades av

landborgsplatån som i norr och söder begränsades av djupa
erosionsdalar. Dessa dalar fungerade tidigt som naturliga
kommunikationsleder från inlandet till havet. Den topogra-
fiska situationen i området har sedan dess förändrats påtag-
ligt. De djupa erosionsdalarna, som ännu markeras av dagens
Långvinkelsgatan och Hallbergs trappor, fylldes ut och gjor-
des betydligt grundare i samband med 1680-talets omfattan-
de raserings- och utfyllnadsarbeten (fig. 3). Stadens långa
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Fig. 1. Karta över norra delen av Öresund och de medeltida städerna i området.



bebyggelsekontinuitet har resulterat i att tjocka kulturlager
avsatts inom stadsområdet. Kulturlagrens mäktighet varierar
från plats till plats, men uppgår genomsnittligt till cirka två
meter.

Helsingborg ligger i norra utkanten av en förhistorisk
jordbruksbygd. Det bevarade fornlämningsbeståndet anty-
der att området kring Råå-ån utgjorde dess centrala delar.
Även ortnamnet Köpinge i Raus socken indikerar att en
vikingatida handelsplats förekommit på platsen. En del spek-
takulära fynd från vikingatiden har också påträffats på ett fler-
tal platser i området. Nämnas kan ett guldarmband i Norra
Vallåkra och silverskatter i Filborna, Pålstorp och Köpinge.2

Den vikingatida bebyggelsen var av allt att döma spridd över
landskapet och bestod av större och mindre byar. Flera fors-
kare har framhållit att en fornborg bör ha legat på landbor-
gen där staden senare växte fram, men några bevis för detta
har inte framkommit.

Under det sena 900-talet inleddes en våg av stadsgrundlägg-
ningar i det danska riket. Detta hängde nära samman med den
omvälvande samhällsförändring som ägde rum då det danska
riket konsoliderades och enades under en kung. De tidiga stä-
derna fungerade som kungliga centralorter där politiska,
administrativa och ekonomiska funktioner samlades och
utgjorde viktiga delar i den maktapparat som kungen byggde
upp. Städerna var regionala maktcentra och stödjepunkter för
det regala maktutövandet.3 Det är i ljuset av denna tidiga urba-
niseringsvåg som Helsingborgs grundläggning står att söka.
Det finns inga belägg för att staden skulle ha grundlagts

redan på 900-talet, men under 1000-talets första hälft växte
den fram som ett viktigt urbant komplement till Lund. Hel-
singborg fick därigenom rollen av nordvästskånskt maktcen-
trum för den framväxande kungamakten. Dessa tidiga städer
kom även att fungera som kyrkliga centralorter i samband med
att den kristna läran etablerades som statsreligion.

Det äldsta skriftliga belägget för staden Helsingborgs exis-
tens är omnämnandet i Adam av Bremens krönika, ett kyrko-
historiskt verk skrivet av den tyske prästen och historikern
Adam av Bremen på 1070-talet.4 Stadens namn skrevs då Hal-
sinburg. Etymologiskt härrör detta namn ur två ord, hälsing
och borg. Det förstnämnda ordet betyder person bosatt vid
eller på en naturformation kallad hals. Ordet hals avsåg här
den hopträngda smalaste delen av Öresund. Ordet borg avsåg
antingen en tidig försvarsborg eller själva landborgsplatån.5

Den sistnämnda förklaringen förefaller i dagsläget troligast.
Redan mot slutet av 1000-talet framstod Helsingborg som

en betydande stadsbildning. Detta framgår tydligt av skriv-
ningen i Knut den heliges gåvobrev till domkyrkan i Lund,
utfärdat den 21 maj 1085.6 I detta skildras Helsingborg som
en uttalad tätort, en stad, som bebyggelsemässigt skilde sig från
den omgivande landsbygden. I gåvobrevet omnämns den
regala rätten till en speciell avgift som erlades årligen. I Lund,
Helsingborg och Lomma definierades denna som en tomt-
avgift medan det för övriga landskapet rörde sig om en gårds-
skatt. Under det sena 1000-talet utvecklades alltså en bebyg-
gelsemässig och konceptuell åtskillnad mellan stad och land.7

Den kungliga tomtskatten i Helsingborg var förmodligen

Staden och borgen
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Fig. 2. Schematiskt tvärsnitt visande Helsingborgs topografi och
geologi: A) fyllningar, kulturlager; B) organogena jordarter; C)
postglaciala grovsediment; D) moränleror; E) glaciala grovsedi-
ment; F) jurans och rätens sedimentära bildningar. Efter Thurow
1979.



samma avgift som senare kom att benämnas midsommargäld
efter den tid på året då den skulle erläggas. Dess närvaro redan
under 1000-talets senare del är intressant då den indikerar en
nära koppling mellan staden och kungamakten. Alla tomtäga-
re i staden var skyldiga att erlägga midsommargäld till kung-
en som en ersättning för utnyttjandet av den kungliga tomt-
rätten. I Kung Valdemars Jordebok från 1231 omnämns också
Helsingborg som kungalev, ett kungligt gods.8 Stadsområdet
betraktades alltså som kunglig jordegendom varför det är rim-
ligt att se kungen som initiativtagare till stadsgrundläggning-
en. Innan stadsbebyggelsen växte fram fanns sannolikt en
kungsgård på platsen, åtminstone från det tidiga 1000-talet. Vid
nyligen utförda utgrävningar på landborgen berördes ett kul-
turlager som daterats till sen vikingatid, 800- eller 900-tal. Möj-
ligen hänger detta samman med en sådan gårdsanläggning.9

Arkeologiskt sett är stadens äldsta historia mycket fragmen-
tarisk och svårgripbar. De få fynd och anläggningar som kun-
nat knytas till 1000-talet har alla framkommit i området uppe
på landborgsplatån. Det var också i detta område som den tidi-
ga staden växte fram. De tydligaste beläggen för denna tidi-
ga stadsbebyggelse är de stenkyrkor som uppfördes på land-
borgen vid 1000-talets mitt. Mycket talar även för att sten-
kyrkorna föregåtts av stavkyrkor, träkyrkor uppförda av
stående virke.10 Minst två kyrkor existerade alltså troligen
redan på 1000-talet i Helsingborg: S:t Clemens kyrka som låg
i och invid dagens S:t Clemensgatan och S:t Petri kyrka som
låg öster om nuvarande Slottshagen vid Petri vårdgymnasium.
Under 1100-talets lopp uppfördes ytterligare två kyrkor i sta-
den: S:t Olai i södra delen av stadsområdet vid dagens Berga-
liden och rundkyrkan S:t Mikael vid Terrasstrapporna på
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Fig. 3. Karta över centrala Helsingborg med de kvarstående medeltida byggnaderna Kärnan och Mariakyrkan markerade. De blå linjer-
na anger höjdekvidistanser med en meters avstånd.



landborgskanten. Kyrkornas geografiska spridning inom stads-
området visar att de lokaliserats runt omkring en äldre bebyg-
gelse, en bild vi känner igen från Sigtuna där kyrkorna under
äldre medeltid bildade en krans kring den profana stadsbebyg-
gelsen.11 Bortsett från kyrkorna är vår vetskap om Helsing-
borg under äldre medeltid mycket begränsad. Både de arkeo-
logiska och de historiska källorna är i detta avseende otillräck-
liga i nuläget, och det råder därför stor osäkerhet vad gäller
tolkningen av exempelvis stadens bebyggelsestruktur, utbred-
ning, gatunät och befolkningsstorlek under denna period.

Strandremsan nedanför landborgen var under medeltiden
betydligt smalare än den är idag. Strandlinjen gick strax öster
om nuvarande Norra och Södra Strandgatan. Eftersom stran-
den utgjordes av en långgrund havskust existerade ingen
naturlig hamn. Stranden var därför endast tillgänglig för små,
grundgående båtar som styrdes rakt upp mot stranden där de
lastades och lossades. Under äldre medeltid fanns heller ing-
en permanent bebyggelse på stranden. Först i samband med
sillfiskets expansion under 1100-talet etablerades ett säsong-
mässigt fiskeläge på platsen. Lämningar efter fiskeriverksam-
heten, främst så kallade lerbottnar, har också dokumenterats
arkeologiskt.

Under 1200-talet och 1300-talets första hälft genomgick
Helsingborg och det danska stadslandskapet en genomgripan-
de förändring.12 Städernas betydelse som kungliga förvalt-
nings- och maktpolitiska centralorter minskade medan deras
roll som kommersiella centra ökade. Denna utveckling stöd-
des av kungamakten som initierade en rad nya stadsgrundlägg-
ningar och utfärdade stadsprivilegier där städernas handelsfri-
het betonades. Genom lagstiftande åtgärder gjordes handeln
till ett monopol för städerna och i vissa fall formulerades
absoluta förbud mot handel på landsbygden, så kallat lands-
köp. Merparten av de nygrundade städerna låg kustnära vilket
underlättade varutransporter och övrig handelsverksamhet. I
Skåne grundades under denna tid inte mindre än åtta nya stä-
der av vilka Malmö snabbt växte fram som den ledande. 

Denna period markerar för Helsingborgs del en tydlig
övergångsperiod då det kungliga maktcentret omvandlades till
en borgarstyrd köpstad, eller snarare kompletterades med den-
na nya funktion. Vid 1300-talets mitt benämndes staden vil-
la forensis vilket betyder torgstad, en ort där det handlades med
varor och tjänster.13 Denna funktionsmässiga förändring kom
även att omforma den fysiska stadsbebyggelsen. På den sma-

la strandremsan etablerades nu en permanent bebyggelse som
snabbt expanderade. Redan mot slutet av 1300-talet var det-
ta hastigt växande stadsområde i stort sett fullt utbyggt.
Användbara markområden skapades genom omfattande utfyll-
nadsarbeten i havet. Ett lika snabbt framväxande stadsborger-
skap kom att prägla denna del av staden. I takt med att sta-
den fick ökad självstyrelse växte denna befolkningsgrupps
inflytande över stadslivet. Borgerskapets verksamheter och
livsstil började nu också påverka stadens idé och utformning.
Stadens råd fick ansvar för stadens styre och ett särskilt råd-
hus uppfördes mitt i stadsbebyggelsen. Köpmännen organi-
serade sig i särskilda gillen och hantverkarna i skrån.14 Under
samma period inrättades ett antal kommunala institutioner,
och flera kollektiva byggnadsprojekt genomfördes. Det störs-
ta var uppförandet av den gotiska tegelkyrkan S:ta Maria.15

Kyrkan byggdes centralt i det nya stadsområdet alldeles intill
vägen som ledde från stranden upp till borgen. Under åter-
stoden av medeltiden utgjorde kyrkan en mittpunkt i stadens
religiösa liv. Andra större gemensamma projekt var anläg-
gandet av en hamn, en så kallad skeppsbro, och uppförandet
av en skola. Även om Helsingborg benämndes torgstad sak-
nades ett fysiskt avgränsat torg. I stället fungerade Storgatan
som torggata. Det mesta i köpstadens liv kretsade kring
Mariakyrkan och i dess närhet fanns även rådhus, skola, hant-
verkskvarter, torggata och skeppsbro.

Samtidigt som strandremsan togs i anspråk för en borger-
lig stadsbebyggelse omvandlades landborgsområdet till ett mer
utpräglat institutionsområde. Vid sidan av de tidigare nämn-
da kyrkorna tillkom på 1270-talet ett dominikanerkonvent hel-
gat åt S:t Nicolaus, men ytmässigt dominerade den kungliga
borgen. Under medeltidens senare del präglades därför Hel-
singborg av en påtaglig tudelning av bebyggelsen, den profa-
na lågstaden och den institutionella högstaden.

Under Valdemar den stores regeringstid (1157–82) uppför-
des en serie kungliga borgar i Danmark. Dessa koncentrera-
des till de centrala delarna av landet. Borgarna utgjorde vik-
tiga knutpunkter i ett kungligt territorialitetssystem. Därifrån
behärskades och bevakades betydande överfarter och riksgrän-
ser samtidigt som viktiga marknader skyddades. Borgarna
var dessutom avsedda som regionala centra där den kungliga
överhöghetsrätten över lokalsamhället förvaltades och admi-
nistrerades. Systemet av borgar gav kungen ett skydd mot ytt-
re fiender, men också ett effektivt maktredskap för att kon-
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trollera den egna befolkningen. Borgen i Helsingborg ingick
sannolikt i detta riksomfattande nätverk av kungliga borgar.
Borgen fungerade bland annat som uppbördsplats för de
kungliga skatterna från nordvästra Skåne, det som senare
kom att kallas Helsingborgs slottslän och som omfattade
Luggude, Bjäre, Södra Åsbo, Norra Åsbo och Göinge hära-
der.

Efter Valdemar Sejrs död 1241 förändrades dock förutsätt-
ningarna. Utdragna tronstrider ledde till en inrikespolitisk
orostid som i sin tur resulterade i mycket hårt ansträngda riks-
finanser. Dessa oroligheter varade i drygt 45 år, och under den-
na tid fick borgarna delvis nya roller. Från borgarna utgick
makten över land och människor, och de blev därför centra-
la i de närmast kontinuerligt pågående inrikesstriderna. En
lång rad borgar byggdes också under denna period, och anta-

let borgar som intogs, förstördes och revs i samband med oro-
ligheterna var nästan lika stort.16

Först då Erik Menved (1286–1319) blev kung gjordes ett för-
sök att restaurera den kungliga makten över det danska riket.
Detta skedde på flera fronter samtidigt. Inrikespolitiskt slöts
fred med kyrkan och gruppen av fredlösa stormän som länge
utmanat riket. I början på 1300-talet valde Erik Menved en ny
maktpolitisk inriktning där erövringskrig mot utlandet spela-
de en viktig roll. Hans ambition var att återuppliva Valdema-
rernas herravälde över Östersjökusten och att göra Danmark
till den stormakt landet tidigare varit. Krigen var emellertid
kostbara och ledde till stora skattepålagor för befolkningen.
Följden blev att ett uppror, i vilket både stormän och vanliga
bönder deltog, blossade upp i Jylland 1312. Erik Menveds styr-
kor slog ned upproret och för att bevara freden lät han upp-
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Fig. 4. Karta över medeltidens Danmark med de borgar som byggdes eller rustades upp under kung Erik Menveds regeringstid (1286–1319).



föra en rad borgar i tidigare obefästa delar av riket samt rus-
tade upp och moderniserade många av de äldre anläggningar-
na, bland dem borgen i Helsingborg (fig. 4). Det omfattande
borgbyggnadsprogrammet var mycket kostsamt och resulte-
rade i att riket mot slutet av Erik Menveds levnadstid var när-
mast konkursmässigt och makten bortpantad till flera in- och
utländska stormän. Efter hans död följde en tid av oro och inri-
kespolitisk instabilitet. De efterföljande kungarna, Christoffer
II och Valdemar III, tog successiva initiativ att återlösa de bort-
pantade riksdelarna, men de summor som krävdes av pantha-
varna var skyhöga vilket förhindrade planerna på ett återför-
enat danskt kungarike. Den svenska kungen Magnus Eriksson
tog samtidigt egna initiativ och lyckades genom förhandling-
ar köpa skånelandskapen år 1332 av greve Johan av Holstein.
Eftersom den överenskomna köpeskillingen inte erlades som
lovat behöll emellertid greven rätten till halva Helsingborg,
alltså intäkterna från staden och borgen, som pant. Först 1343
löste Magnus Eriksson in sin skuld och blev ensam herre till
skånelandskapen. Även kung Valdemar Atterdag ägnade stör-
re delen av sitt liv åt att rekonstruera det danska kungariket.
Del för del löstes in eller återerövrades militärt. Under 1359
pågick förhandlingar mellan Valdemar Atterdag och Magnus
Eriksson om skånelandskapen, men denna fråga fick en lösning
först året efter då den danska kungen tog till militära åtgärder
och belägrade Malmö och Helsingborg. I och med detta blev
skånelandskapen åter en del av det danska kungariket. 

Valdemar Atterdag kom därefter att kämpa mot den tyska
hansans starka maktställning i södra östersjöområdet. Han vil-
le istället stärka de danska handelsintressena och skapa en ny

dansk storhetstid. Dessa maktambitioner utmanade de städer
som ingick i Hanseatiska förbundet och det hela utmynnade
i en öppen konflikt med blockader och krigshandlingar. Som
ett led i dessa handlingar intog hansan Helsingborg 1360 och
belägrade Lindholmen samma år. Konflikten löstes med fre-
den i Stralsund 1370 mellan Danmark och 37 hansastäder samt
flera stormän. I freden gavs hansan rätten till fri handel i hela
Danmark medan den danske kungen garanterades rikets över-
höghet. I fredstraktaten gavs hansan även rätten till 2/3 av
intäkterna från Helsingborg under en period av 15 år. På för-
fallodagen, den 11 maj 1385, kom drottning Margareta, till-
sammans med sonen Olof, till Helsingborg för att begära Hel-
singborgs slott utlämnat till den danska kronan. Helsingborg
var därefter åter en dansk residensstad.

Öresunds maktpolitiska betydelse förstärktes i början på
1400-talet då den danska kronan ensam behärskade hela
regionen. År 1429 inrättade kung Erik av Pommern Öresunds-
tullen, en tvångsavgift som skulle erläggas av alla förbipasse-
rande skepp. I samband med detta utbyggdes borgen Krogen
i Helsingør till en tidsenlig befästning utrustad med artilleri.
Detta medförde att Helsingborgs slotts betydelse förändra-
des radikalt. Det blev ett komplement till Krogen som kom
att utgöra huvudanläggning i det försvarsverk som brukar kal-
las Öresunds port. Under återstoden av medeltiden fortsatte
dock Helsingborg att vara ett betydelsefullt centrum i det
danska kungariket och fungerade bland annat som brohuvud
mellan Skåne och Själland, som återkommande kungligt natt-
härbärge och inte minst som länsresidens för norra och nord-
västra Skåne.

Staden och borgen
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Knut den helige (1080–1086)

Olof Hunger (1086–1095)

Erik Ejegod (1095–1103)

Nils (1104–1134)

Erik Emune (1134–1137)

Erik Lam (1137–1146)

Sven Grathe (1146–1157)

Knut V (1146–1157)

Valdemar den store (1157–1182)

Knut VI (1182–1202)

Valdemar Sejr (1202–1241)

Erik Plogpenning (1241–1250)

Abel (1250–1252)

Christoffer I (1252–1259)

Erik Klipping (1259–1286)

Erik Menved (1286–1319)

Christoffer II (1320–1326/ 

1330–1332)

Valdemar III (1326–1330)

Valdemar Atterdag (1340–1375)

Olof II (1376–1387)

Margareta (1387–1396)

Erik av Pommern (1396–1439)

Christoffer av Bayern (1440–1448)

Christian I (1448–1481)

Hans (1481–1513)

Christian II (1513–1523)

Fredrik I (1523–1533)

Christian III (1534–1559)
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Slottshagen 
Av det en gång så mäktiga slottet Helsingborg är i dag endast
Kärnan och ett rekonstruerat parti av mantelmuren synliga
ovan jord. Spridda rester av borgen i övrigt ligger dolda
under marken i parken Slottshagen. En stor del av området
undersöktes arkeologiskt åren 1931 och 1932 under ledning
av Torsten Mårtensson som presenterade sina byggnadshis-
toriska upptäckter på en översiktsplan. De enda spår av bor-
gens ringmur som påträffades vid utgrävningarna var rester
av en rundkyrka i sydväst och av en stenbyggnad i nordost.
Resten av ringmuren ritades in på planen med hjälp av gam-
la kartor (fig. 24). En del av de påträffade byggnaderna mar-
kerades med stenläggningar i marken som ännu är synliga (fig.
5–7).

Kärnan
Kärnan, som även i dag dominerar stadsbilden i det centrala
Helsingborg, står mitt i Slottshagen ovanför Stortorget (fig. 5
och 8). Tornets bottenplan utgör en kvadrat med sidorna för-

lagda i mellanväderstrecken sydväst, nordväst, nordost och syd-
ost, med en motsols avvikning om cirka 10°. Den sydvästra
sidan med trapphuset och ingångsporten är Kärnans huvud-
fasad och därför publiceras tornets planer med denna sida ned-
åt i föreliggande volym (fig. 9–15). Fasaderna presenteras
medsols med början i sydväst (fig. 16–19). Sektionerna har för-
setts med digitala uppmätningar av väggarna i de olika mitt-
rummen (fig. 20–23).17

Under tidernas gång har benämningarna på Kärnans
våningar skiftat, vilket har resulterat i en begreppsmässig
otydlighet och ibland även förvirring. Därför har vi här valt
en indelning av tornet i sju plan, som motsvarar de sju
våningar som finns kvar av den ursprungliga Kärnan, medan
de två våningar som tillfogades på 1890-talet icke beaktas. I
texten använder vi parallellt den traditionella indelningen i
bottenvåning och fyra bostadsvåningar. De enskilda utrym-
mena på varje plan har numrerats enligt den så kallade
hotellprincipen så att den första siffran hänvisar till vånings-
planet medan de övriga siffrorna anger löpnummerordning-
en för de enskilda rummen. Höjdnivåerna anges i meter
över havet.
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Fig. 5. Bostadstornet Kärnan är i dag den enda synliga delen av det en gång så mäktiga slottet i Helsingborg. Det knappa två hektar stora borgområdet ligger
på kanten av landborgen ovanför stadens nuvarande centrum. Den medeltida ringmuren och byggnaderna runt Kärnan bröts ner på 1660-talet men en del mur-
grunder finns bevarade under mark i den park som nu kallas Slottshagen.
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Fig. 6. Efter Torsten Mårtenssons utgrävningar i Slottshagen 1931–1932 markerades några av de bevarade lämningarna av den medeltida slottsanläggningen
med stenläggningar i marken. Nedanför Kärnans trapphus har den äldsta Kärnan, en rund kastal från 1100-talet, markerats. Kvadraten kring denna markerar
den tillbyggnad av kastalen som fungerat som förstärkning av det runda borgtornet, men som av Mårtensson namngavs som Den äldre kvadratiska Kärnan.
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Fig. 7. Kärnan omges av en relativt låg och delvis rekonstruerad mur, den så kallade mantelmuren. Mot norr från mantelmuren sett utgår två kraftiga murgrun-
der som Mårtensson tolkade vara rester av ett tegelpalats, kallat Den nya hallbyggnaden, som skulle ha varit samtida med Kärnan. Dessa murgrunder är dock
äldre än tornet.



Fig. 8. Kärnan från sydväst. Tornet är cirka
35 meter högt och indelat i nio våningsplan,
varav sju är medeltida.Våningarna på de två
översta planen tillkom i samband med Kär-
nans restaurering 1893–94. Då utformades
även det stora fönstret på plan 4. I övrigt
är tornets tegelfasader huvudsakligen me-
deltida.
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Fig. 10. Plan 2, Kärnans första våning.Tornets entré-
plan med portgången i sydväst (206). Det kvadra-
tiska mittrummet (201) har en sidokammare (203)
och fönster mot nordost och sydost (204–205). Till
det sydöstra fönstret ansluter sig en köksugn. Från
rummets sydvästra hörn leder en trappa (202) upp
till spiraltrappan. Sidokammaren (203) har troligt-
vis varit portvaktskammare och därför kan mittrum-
met kallas vaktstugan.

Fig. 11. Plan 3, Kärnans andra våning. Kring mitt-
rummet (301) grupperar sig flera sidoutrymmen.Två
av dessa utgör bostadsrum eller sovkammare (303
och 305), det ena med avträde, en så kallad privet
(304). Fönsternischen (306) utgör mittrummets
enda fönster och är kombinerad med en utslags-
vask. Invid vasken finns en bakugn (307). Mittrum-
met kan betecknas som tornbostadens borgstuga.

Fig. 9. Plan 1, Kärnans bottenvåning. Det cirka åtta
meter höga rummets väggar är murade av sandsten.
Fönstren, eller rättare sagt ventilerna, i nordost och
sydost är murade av tegel. Rummet (101) var endast
tillgängligt genom en lucka i taket och har antag-
ligen använts som förråd för mat och drycker. Rum-
mets främsta uppgift var dock att höja upp bostads-
våningarna till en nivå som gjorde dem otillgäng-
liga för angripare. Rum 102 är en sekundär ingång
från 1849.
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Fig. 12. Plan 4, Kärnans tredje våning. Mittrummet (401) har sekundärt för-
enats med motsvarande rum i våningen ovan (501) till en kryssvälvd sal, tor-
nets kungssal. Mittrummet (401) var ursprungligen borgherrens bostadsrum.
Till detta fogade sig en privet (404) med förrum (403) och ett fönster i nord-
ost (405). Det sydöstra fönstret har sekundärt byggts om till ett oratorium (406),
ett huskapell, och rummet intill (407) är en sidokammare med en mångskif-
tande byggnadshistoria.

Fig. 14. Plan 6, Kärnans fjärde våning. Mittrummet (601) har sekundärt för-
enats med rummet ovan (701) till en kryssvälvd sal. Golvnivån på plan 6 har
höjts med något över en halv meter för att ge plats åt kungssalens valv. Alla
fyra ursprungliga fönster finns bevarade (603–606). Rummet kan ha tjänat som
magasin eller som bostad för borgens besättning.

Fig. 13. Plan 5 utgjorde ursprungligen en bostadsvåning utan egen värmekäl-
la. Denna sammanslogs med våningen under då kungssalen välvdes. Rummets
tre fönster (503–505) finns bevarade i oförändrat skick. Sidokammaren i syd-
väst (506) kan ha tjänat som sovrum både före och efter ombyggnaden.

Fig. 15. Plan 7. Mittrummet (701) har ursprungligen varit en tornkammare med
fönster åt nordväst, nordost och sydost (703–705) samt en dörr till en port-
kammare (706) i sydväst. Porten har sannolikt ingått i en transportled för upp-
hissande av vapen och andra förnödenheter till plan 4 och 7. Vid ombyggna-
den ersattes trätaket i mittrummet med ett kryssvalv som på 1600-talet fick
ge vika för ett tunnvalv.
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Fig. 16. Kärnans sydvästra fasad. Med hjälp av två gesim-
ser är fasaden indelad i tre ungefär lika höga partier. En
trätrappa leder upp till huvudporten på plan 2. Till väns-
ter trapphuset med en spiraltrappa som utgår från plan
2. Det stora fönstret på plan 4 har ursprungligen varit en
magasinsport av samma slag som dörren på plan 7. Siff-
rorna till vänster avser höjdangivelser i meter över havet.
Siffrorna till höger avser byggnadsplan.

Fig. 17. Kärnans nordvästra fasad. Nederst en cirka 60 centimeter hög avtrappad sand-
stenssockel med två skråkanter. I mitten den rekonstruerade avloppstrumman från pri-
veterna på plan 3 och 4.Alla sex bostadsvåningarna har ett välbevarat fönster åt det-
ta håll.
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Fig. 18. Kärnans nordöstra fasad. Det medeltida tegelmur-
verket är här relativt väl bevarat. På plan 1 har det funnits
ett smalt uppåtriktat fönster, eller rättare sagt en ventilöpp-
ning, murad av tegel. På detta ställe bröts 1849 en bräsch
för en dörr till bottenvåningen som då hyrdes ut som ölkäl-
lare åt stadsapotekaren.

Fig. 19. Kärnans sydöstra fasad. Bottenvåningens ventilfönster finns kvar oförändrat.
Det höga lansettfönstret på plan 4 tillkom då en av fönsternischerna (406) byggdes
om till oratorium. Sakristinischens rundfönster till höger på samma plan och nedanför
detta avloppet från piscinan, tvättstället för mässkärlen. Siffrorna till höger avser höjd-
angivelser i meter över havet. Siffrorna till vänster avser byggnadsplan.
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Fig. 20. Kärnan, sektion mot sydväst. På plan 2 till höger bostadsrummet
(203) i genomskärning. Där invid ingången till spiraltrappan i trapphuset.
Till vänster på plan 4 sektion av oratoriet och den breda dörröppningen
till sidokammaren (407). Mitt på väggen i mittrummet (401) ett smalt tegel-
parti som härstammar från en sekundärt murad öppen spis. Till vänster på
plan 7 trappan upp till portgångskammaren (706). Siffrorna till vänster
avser höjdangivelser i meter över havet. Siffrorna till höger avser bygg-
nadsplan.

Fig. 21. Kärnan, sektion mot nordväst. Väggarna i rummen på plan 1–5 är huvudsakligen murade
av sandsten, men ställvis förekommer tegel. Murningen är uppdelad i sektioner med skiftande för-
band, vilket antyder olika arbetsetapper. Murfogen i höjd med kryssvalvets konsoler på gränsen mel-
lan plan 4 och 5 visar läget för det ursprungliga bjälklaget mellan våningarna.
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Fig. 22. Kärnan, sektion mot nordost. Till vänster de båda priveterna och
till höger kapellet på plan 4 i genomskärning. Golvbjälklagen på plan 2, 3
och 4 finns kvar på ursprunglig nivå och omfattar dendrokronologiskt dater-
bara bjälkar. Dörröppningen från 1849 är markerad i bottenvåningen. Föns-
ternischerna är i ursprungligt skick, med undantag av fönstret på plan 7
som delvis omformades på 1600-talet.

Fig. 23. Kärnan, sektion mot sydost. Tornets huvudport i genomskärning till höger på plan 2.
Ovanför denna sektion av bakugnen på plan 3 (307). Härifrån mot vänster följer fönstret med
utslagsvask (306) och sovkammaren (305). På plan 4 det tidigare fönstrets inramning framför
oratoriet och en trifolieformad öppning mot altarrummet. Sektion av sovkammaren på plan 5
(506) till höger. Siffrorna till höger avser höjdangivelser i meter över havet. Siffrorna till väns-
ter avser byggnadsplan.
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Fig. 24. Torsten Mårtenssons tolkning av de byggnadsrester som kom i dagen vid utgrävningarna 1931–32: a) Kärnan; b) mantelmuren; c) Lilla tornet/mantel-
murens trapphus; d) porttornet; e) S:t Mikaels kapell; f) kastalen; g) kastalens tillbyggnad; h–k) murgrunder; l) diken; m) byggnadsrest; n) murgrund; o) ”frustu-
gan”; p) stenrader; s–u) spår av yngre byggnader; v–y) stensättningar. Ringmuren är inritad enligt Örnehufvud 1644 (se fig. 80).



Fornlämningarna i Slottshagen
Den medeltida borgen i Helsingborg gick sitt öde tillmötes
kring mitten av 1600-talet då den ersattes med en vallfästning,
som i sin tur snart blev omodern och i sin helhet togs ur bruk
före år 1700. Kärnan var det enda som då fanns kvar av det
medeltida komplexet. I fortsättningen lämnades området obe-
byggt och avskildes till ett gärde, ett odlingsfält som fick nam-
net Tornvången.18 Numera är det en park med namnet Slotts-
hagen.

Sedan slutet av 1800-talet har svårbestämbara murfragment
kommit i dagen i samband med markarbeten på borgområ-
det, men de första medvetna arkeologiska undersökningarna
kom till stånd av en ren tillfällighet. Helsingborgs museum
tog 1931 initiativ till en sänkning av marknivån kring Kärnan
och en bättre markering av mantelmurens hörn. Vid en prov-
grävning som då företogs av arkitekt Erik Lundberg från Riks-
antikvarieämbetet tillsammans med museiintendenten Tors-
ten Mårtensson påträffades tidigare okända murar vilket gav
anledning till noggrannare undersökningar. Dessa påbörjades
hösten 1931 och fortsatte hela det följande året under ledning
av Mårtensson. Till en början avtäcktes ett område runt Kär-
nan, men senare utsträcktes grävningarna även till Mikaels-
tornet i sydväst och porttornets förmodade plats i öster.19 De
framkomna lämningarna mättes upp och fotograferades, var-
efter de på nytt täcktes med jord (fig. 24). 

Vid utgrävningarna sydväst om Kärnan påträffades rester
av en kastal, som Mårtensson kallade den runda sandstenskär-
nan (fig. 25). Av detta torn återstår endast grunden, som är
uppförd av gråsten i kallmur, samt några tunna skivor av tuk-
tad sandsten som har ingått i dagermurens nedersta murskift.
Kastalen hade en utvändig diameter om 14,35 meter och mur-
tjockleken var 4,25 meter. Grunden är nedgrävd till ett djup
av cirka 80 centimeter under den ursprungliga marknivån som
här bestod av ett 10–20 centimeter tjockt mörkt kulturlager
ovanpå den orörda morängrunden (fig. 26).20

Kastalgrunden är omgiven av en sekundär byggnadsgrund
som bildar en 17 x 17 meter stor kvadrat. Grundmuren är av
gråsten med några krumhuggna kvadrar av sandsten i hörnen
(fig. 27). Ställvis finns ett par skift kvar av dagermuren, som
har varit uppförd av tegel med formatet 28 x 12,5 x 8 centi-
meter. Denna byggnad kallade Mårtensson den äldre fyrsidi-
ga Kärnan. De båda byggnaderna undersöktes dock inte när-
mare utan täcktes efter uppmätning över med jord (fig. 28).

Cirka 50 meter sydväst om kastalen framtogs resterna av
en annan rund sandstensbyggnad, som ursprungligen hade
påträffats i samband med uppförandet av Oscar II:s terrass år
1900. Då hade man med hjälp av kartor och skriftliga källor
kommit fram till att det var fråga om lämningar av Rundelen
eller Mikaelstornet, som hade ingått i borgens ringmur. 1932
återstod ett cirka sju meter långt avsnitt av tornets grundmur
(fig. 29). Byggnadens invändiga diameter uppskattades till 7,5
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meter och murens tjocklek till 1,5 meter. I nordost anslöt
grunden för en halvcirkelformad tunnare mur med en diame-
ter om cirka fyra meter mot tornmuren (fig. 30). Detta gav
anledning att tolka lämningarna som rester av en rundkyrka
med absidkor, en tolkning som har bekräftats i samband med
nya utgrävningar 2004.21

Inga säkra spår av ringmuren påträffades 1932, men man
kan sluta sig till att det har varit fråga om en cirka 500 meter
lång mur kring det ovala borgområdet (fig. 24). Förutom det

runda Mikaelstornet var ringmuren försedd med fjorton för-
svarstorn, tretton halvrunda och ett kvadratiskt, samt ett rek-
tangulärt porttorn. Av 1600-talskartor att döma hade porttor-
net en smalare tillbyggnad mot öster. En bro, möjligen för-
sedd med vindbrygga, ledde ut till ett brohuvud bestående av
en halvrund vallanläggning. På grund av landborgens stup var
borgen helt otillgänglig i väster och omgavs av en vallgrav i
öster (fig. 80). Vallgraven fylldes igen på 1600-talet, men
avtecknar sig fortfarande i terrängen nordost om Kärnan. Här
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Fig. 25. Utgrävningarna sydväst om Kärnan 1932. Mantelmurens sydvästra länga helt utgrävd. Längst ned till vänster ses ett tillfälligt lock över brunnen. Utan-
för mantelmuren ses lämningarna av kastalen och dess tillbyggnad.



gjorde Mårtensson en liten utgrävning och hittade spår av gra-
ven, som enligt hans beräkningar har varit 30 meter bred och
15 meter djup.22 Dessa måttuppgifter är förvånansvärt mäk-
tiga, men stämmer väl överens med kartorna från 1600-talet.
Den branta landborgskanten och vallgraven i förening med
ringmuren gjorde att borgen var i det närmaste omöjlig att
intaga.

I november 1939 kom rester av ringmuren i dagen unge-
fär 100 meter norr om Kärnan.23 Ingen dokumentation av det-

ta fynd utöver några fotografier har påträffats, men enligt upp-
gifter i dagspressen var det fråga om ett parti av ringmursgrun-
den uppförd av stora gråstensblock som hade kommit i dagen
i samband med rörläggningsarbeten (fig. 31). Dessutom kun-
de rester av ett flankerande halvtorn observeras.24 Nya gräv-
ningar har visat att tegel uppenbarligen har kommit till
användning då ringmuren uppfördes.25

Två murgrunder som stöter mot mantelmurens norra
hörn tolkade Mårtensson som rester av en palatsbyggnad,

29

Fig. 26. Lämningarna av kastalen sedda från väster med mantelmuren i bakgrunden. Två tredjedelar av kastalmurens inre liv påträffades vid utgrävningen 1932.
I väster fanns endast en räcka av murgrundens gråstenar kvar, men i öster återstod ett par skift av dagermuren som har varit uppförd av tunna sandstensskivor.
Under trätrappans pelare till höger var murgrunden helt igenom bevarad.
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Fig. 27. Kastalens tillbyggnad vid utgrävningen 1932. Den bevarade grunden för tillbyggnadens sydöstra hörn visar att murkärnan bestod av småskaliga gråste-
nar, medan fasaderna var murade av grovt tillhuggen sandsten och tegel. Av de bevarade murresterna att döma har man knappast i detta skede börjat upp-
föra ett representativt tornhus utan snarare nöjt sig med en tillbyggnad av kastalen.



”den nya hallbyggnaden”, som skulle ha uppförts vid samma
tid som Kärnan (fig. 32).26 Vid en grävning år 1937 påträf-
fades ytterligare en rest av den ena grundmuren (fig. 33). Vid
en provgrävning på 1990-talet kom man dock fram till att des-
sa murgrunder måste härstamma från en byggnad som var
äldre än Kärnan, kanske ett palats från 1200-talets senare
hälft.27 Av stort intresse var också de två diken i förbindelse

med varandra, som påträffades 1932. Det ena, som var cirka
50 meter långt, gick tvärs över borgområdet från sydväst mot
nordost. Det andra, cirka 14 meter långt, sträckte sig från
nordväst mot sydost. De båda dikena var 4,50–5,00 meter bre-
da och 1,50–2,00 meter djupa (fig. 9 och 24). Mårtensson
sammanförde de båda dikena till ett enda, som han kallade
det T-formade diket.28

31

Fig. 28. Utgrävningsplan som visar hur mycket som fanns kvar av kastalgrunden vid utgrävningen 1932. Kastalens diameter har uppskattats till 14,35 meter
och murtjockleken till 4,25 meter. Tornet kan ha varit 10–15 meter högt. Till höger ses rester av grunden för kastaltillbyggnadens sydöstra hörn.
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Fig. 29. Rester av murgrund
för rundkyrka och absid. År
1900 påträffades rester av
en rund sandstensbyggnad
cirka 50 meter sydväst om
Kärnan. Byggnaden tolka-
des då som Mikaelstornet i
ringmuren. Dessa byggnads-
rester grävdes på nytt fram
1932 och då påträffades
även rester av en absid som
visar att den runda byggna-
den ursprungligen har varit
ett kapell.

Fig. 30. S:t Mikaels kapell. Torsten Mårtenssons för-
slag till rekonstruktion av rundkyrkans plan med
absidkoret i riktningen ost-nordost, vilket motsvarar
altarrummets orientering i S:t Maria och S:t Clemens
kyrkor i Helsingborg. Stenraden som korsar absid-
grunden härstammar från en yngre byggnad. Ring-
murens sträckning baserar sig på uppskattning.
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Fig. 31. Inga säkra spår av ringmu-
ren har påträffats i samband med
arkeologiska utgrävningar.Vid rör-
läggningsarbeten i november 1939
framkom dock cirka 100 meter
norr om Kärnan en murgrund som
Torsten Mårtensson tolkade som
rester av ringmuren. Murresterna
undersöktes dock inte närmare.
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Fig. 32. Murgrund norr om mantelmuren.Vid utgrävningen 1932
påträffades grunden för en cirka tre meter tjock mur som
sträckte sig åtminstone 25 meter mot norr från mantelmurens
norra hörn. Cirka sju meter väster om denna murgrund hitta-
des spår av en annan, något smalare, mur som hade löpt paral-
lellt med denna. Enligt Mårtensson var det fråga om ”den yng-
re hallbyggnadens” grundmurar.

Fig. 33. Sommaren 1937 företogs en utgräv-
ning norr om Kärnan. Dokumentationsmate-
rial saknas dessvärre från undersökningen.Av
ett bevarat fotografi att döma kan det ha varit
fråga om en fortsättning på den västra “hall-
byggnadsmuren” från 1932. Nya grävningar
på 1990-talet visade att de båda murgrun-
derna måste vara äldre än Kärnan.



Kärnan 
Yttre gestaltning
Kärnan är det enda som finns kvar ovan jord av Hel-
singborgs slott och utgör därmed dess pars pro toto,
delen som representerar helheten. Tornets namn,
som syftar på byggnadens funktion som borgens
mittpunkt, kan inte beläggas före 1700-talets mitt.
Det första kända omnämnandet finns i Carl von Lin-
nés Skånska resa från 1749.29 I äldre källor kallas
byggnaden vanligtvis ”Helsingborgs torn” eller
”gamla slottstornet”.30

Kärnan fick sin nuvarande gestalt vid restaure-
ringen 1893–94. Därförinnan var tornet en cirka 30
meter hög medeltida ruin som kröntes av en
kanonplattform från 1600-talet. Vid restaureringen
byggdes tornet på med 4,15 meter (inklusive tinnar-
na) och blev cirka 34,5 meter högt. Därtill kom
trapphusets fyra meter höga torndel som försågs
med en flaggstång på taket (fig. 5 och 8).

Några tidiga fotografier visar ruinens tillstånd
före restaureringen. På en bild tagen från väster kan
man se att det medeltida tegelmurverket då var rätt
välbevarat upp till den övre av de båda gesimserna,
som markerar hak i murarna (fig. 34). I höjd med
plan 3 och plan 4 kan man i nordvästfasaden se öpp-
ningar i muren som markerar de båda bortbrutna
priveterna (avträdena) och vid sidan av dessa spår av
det likaså bortbrutna avloppsschaktet. Trapphusets
murar ser däremot ut att vara välbevarade ända upp
till tornets krön. 

På en annan bild tagen från sydsydost märker man
att delar av trapptornets tegelbeklädnad har rasat
bakom den stentrappa som då ledde upp till tornets
huvudportal (fig. 35). Kring fönstret i sydvästfasa-
den vid plan 4 kan man se spåren av en dörröppning.
Ovanför plan 6 är en del av ytmurverket borta. Den
sydöstra fasadens murverk är rätt väl bibehållet ända
upp till den övre gesimsen. Nedanför denna ser
man tydligt raden av något större bomhål. Sprick-
bildningar och andra mindre skadegörelser ses på
flera ställen. På en bild från tiden före 1893 kan man
se att situationen var likartad i nordost (fig. 36). Här

35

Fig. 34. Kärnan från väster fotograferad före 1893. Bilden visar att tegelmurverket i tornets
fasader då var väl bevarade upp till den övre gesimsen. Trapptornets fasader var i gott skick
ända upp till plan 7. I nordvästra fasaden ses tydliga spår av priveternas bortbrutna
avloppstrumma. I höjd med plan 5 ses en rad av grövre bomhål som ursprungligen använts
för balkar till byggnadsställningar.



kan man också se dörren till den bräsch som vid mitten av
1800-talet hade brutits upp som ingång till apoteksförrådet i
bottenvåningen.

I nivå med bottenvåningen har tornet en strängt kvadra-
tisk grundplan om cirka 15 x 15 meter, vilket torde motsvara
50 x 50 medeltida fot (fig. 9). I exteriören är byggnadsmate-
rialet huvudsakligen tegel, men i interiörerna har sandsten i
stor utsträckning brukats som väggmaterial. Teglen är hård-
brända, ofta så hårt att ytorna sintrat. Tegelformatet är cirka

27 x 12–13 x 8–9 centimeter. Upp till den övre gesimsen är
murarna uppförda i skalteknik, vilket innebär att de synliga
murpartierna är omsorgsfullt murade av tegel eller sandsten,
medan murkärnan består av natursten och kalkbruk. Ovanför
den övre gesimsen är murarna genomgående uppförda av
tegel. Tornet smalnar stegvis av uppåt, de två murindragning-
arna markeras av gesimserna vid cirka + 43,60 och + 56,20
m.ö.h. Den nedre gesimsen var ursprungligen av sandsten,
men ersattes med en granitlist på 1890-talet.31 Listen som
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Fig. 35. Kärnan från söder fotograferad före1893.
På denna bild syns de sedvanliga bomhålen för
byggnadsställningar ovanligt tydligt. En murad
trappa leder upp till huvudportalen i sydväst. På
plan 4 i samma fasad kan man se den igenmu-
rade port som vid restaureringen 1893–94 ersat-
tes med ett praktfönster (se fig. 66).



markerar den övre murindragningen består av kraftiga tegel-
block, betydligt större än murteglen. Deras synliga sidor är
avfasade till en skråkant.32

I samband med utgrävningarna 1931–32 undersöktes Kär-
nans grund.33 Det visade sig då att tornet vilar på en stadig
grundsula av sandstenskvadrar. Sulan är avsevärt större än tor-
nets murkvadrat och cirka tre meter hög, med avtrappade sidor
(fig. 37). Den enorma grundsulan har uppenbarligen murats
innan de slutgiltiga planritningarna för tornet var klara, en

slutsats man kan dra av det faktum att byggnaden har vridits
några grader medsols i förhållande till grundplattan (fig. 38).

Tornet är en ytterst kompakt och sluten byggnad. I mark-
planet är murarna cirka 4,5 meter tjocka, men genom indrag-
ningarna blir de successivt något tunnare högre upp. På det
översta medeltida planet är måttet cirka 3,7 meter. Ovanför
den ursprungliga gårdsplanen vilar tornet på en 60 centime-
ter hög släthuggen sandstenssockel försedd med två skråkan-
ter (fig.39). Fasaderna saknar tegelornamentik eller annan

37

Fig. 36. Kärnan från öster fotograferad före
1893.Tegelmurverket i den nordöstra fasaden
var välbevarat, till en del även vid plan 6. Det
enda nya tillskottet var dörren till bottenvå-
ningens ölkällare på plan 1. Uppe på takpla-
tån ses en signalmast och ett skyddsräcke.
Skiftningar i tegelytornas struktur kan tolkas
som spår av olika byggnadsetapper.
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Fig. 37. Sektion av Kärnans grundsula. Stratigrafisk
skärning mot nordost vid tornets norra hörn utförd i
samband med utgrävningen 1932: a) orörd mark; b–f)
äldre fyllningslager; g) jordlager från tiden efter uppfö-
randet av mantelmuren, h) Kärnans grundmur; i) man-
telmuren.

Fig. 38. Detaljplan från utgrävningarna 1932. Det 
“T-formade diket” är enligt planen äldre än Kärnan.
Tornets grundsula är cirka 19x19 meter stor medan
Kärnans plan är 15x15 meter.Vid uppförandet har tor-
net vänts medsols i förhållande till grunden så att
trapphuset och avloppstrumman, som kanske inte in-
gick i den ursprungliga byggnadsplanen, även fick
plats. En avrundning vid torngrundens södra hörn anty-
der att brunnen grävdes innan tornet började byggas.
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Fig. 39. Kärnans nordvästra fasad. Tornets grundsula och sockel efter utgrävningen 1932. Mannen i bakgrunden står på den egentliga grundsulan. Den slutgil-
tiga sockeln vilar på två skift av stenblock. Den omgivande gårdsnivån har följaktligen befunnit sig i höjd med mannens vänstra näve. Den rekonstruerade avlopps-
trummans ursprungliga öppning måste ha varit något högre.

Fig. 40. Kärnans sydvästra fasad. Tegelmurverket vid plan 1 utgörs huvudsakligen av munkförband, alltså omväxlande två löpare och en kopp per tegelvarv.
I vart 11–12:e varv återfinns en rad bomhål för fästande av byggnadsställningens arbetsnivåer. Ett koppskift i det fjärde tegelvarvet ovanför bomhålen marke-
rar avbrottet i arbetet då en ny ställningsnivå togs i bruk. Till höger en detalj av murverket.



artikulering, och ljusöppningarna består för det mesta av sma-
la springor (fig. 16–19). Huvudfasaden mot sydväst bjuder
dock på omväxling tack vare det femsidiga trapphuset, port-
öppningarna på plan 2 och plan 7 samt det stora fönstret på
plan 4. Den sydöstra fasaden har ett högt, smalt lansettföns-
ter och en rund ljusöppning som har givit ljus åt kapellet på
plan 4. Den rekonstruerade latrintrumman skjuter ut mot
nordväst.

Tegelmurarna är huvudsakligen uppförda i munkförband,

en regelbunden växling mellan en kopp och två löpare i var-
je murskift, alltså en kort tegelsida, två långsidor, en kortsida
och så vidare (fig. 40). Det finns dock flera avvikelser från det-
ta mönster. I vart elfte eller tolfte tegelskift kan man se rader
med 10 x 15 centimeter stora bomhål, på ett avstånd av cir-
ka 130 centimeter från varandra. Vid uppförandet av murar-
na har byggnadsställningarnas tvärbjälkar varit infogade i
dessa hål, som alltså anger arbetsnivåerna. Det fjärde skiftet
ovanför bomhålen utgörs av ett koppskift, som markerar det
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Fig. 42. Medeltida byggnadsställning. Framställ-
ning av Babels torn i Rudolf av Ems världskrö-
nika från 1383. Tornet är under uppförande och
en bjälkkrans bär upp byggnadsställningarna.
Stenblocken och murbruksbaljorna transporteras
upp med hjälp av en lyftkran som vilar på det
stadiga underlag bjälkkransen utgör.



avbrott i arbetet som uppstod då arbetslaget flyttade upp till
ställningens följande plan.34

Utöver hålen efter byggnadsställningar finns det vid nivå
+ 53,10 en serie om 30 bomhål av formatet 17 x 20 centime-
ter. Dessa hål är fördelade över tornets fyra fasader och går i
kransform helt igenom de tjocka murarna (fig. 41). Uppen-
barligen är det även här fråga om spår efter byggnadsställning-
ar. Under medeltiden förlitade man sig vid uppförandet av
höga murar inte enbart till de ställningar som vilade på mar-
ken (fig. 42). När byggnaden uppnått en viss höjd brukade man
mura in en rad utskjutande bjälkar som stöd för nya ställning-
ar. När arbetet var slutfört sågades bjälkarna av längs med
murytan och lämnades i övrigt kvar som delar av murverket.35

På nivån + 61,00, i höjd med plan 7, kan man se elva bom-
hål efter kraftiga balkar, cirka 35 x 45 centimeter i diameter,
som knappast har varit synliga i det ursprungliga murverket
(fig. 43). Dessa balkar har sannolikt ingått i ett system av mur-
ankaren av trä som har upplösts av tidens tand. Rester av för-
multnat trä har påträffats i dessa hålrum.36 På 1890-talet
ersattes de försvunna balkarna med dragband av järn, samman-
hållna av utvändiga ankarslut. 

Olika skador i fasaderna visar att Kärnan i något skede har
utsatts för kraftig beskjutning. Runda krosskador i sydöstra och
nordöstra fasadens murverk är förmodligen spår av kanonkulor
eller blidstenar. I dessa fasader har även blyskrot påträffats cir-
ka 20 meter över marken, vilket visar att tornet även har
beskjutits med projektiler innehållande metallskrot.37
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Fig. 41. Plan 5. En krans av bomhål genom murarna visar att man här har lagt
in bjälkar som underlag för fasadens byggnadsställningar. Bomhålen behöver inte
markera ett avbrott i byggnadsarbetet utan var en sedvanlig lösning av proble-
met med stadiga ställningar på högre höjd.

Fig. 43. Hålrum efter balkar vid plan 7. Vid uppförandet av tornet har man murat
in ett lag av murankare av trä för att stabilisera murarna. Rester av multnat trä-
virke har också påträffats i hålrummen. Dessa upptäcktes i samband med restau-
reringen 1893–94 och ersattes då med dragband av järn med ankarslut i fasa-
derna.
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Fig. 44. Plan 1, bottenvåningen. Den åtta
meter höga källarvåningen (101) har
endast varit tillgänglig genom en lucka i
taket. Murarna är uppförda i två etapper.
I rummets nedre del har man använt
välhuggna kvadrar av sandsten som san-
nolikt härstammar från den nedbrutna
kastalen och i den övre delen mindre ste-
nar av oregelbundet format. Bomhålen i
väggarna härstammar från byggnads-
ställningar.



Bottenvåningen
Kärnans bottenvåning, plan 1, består av ett enda rum utan bi-
utrymmen (rum 101, fig. 9). Rummet är cirka åtta meter högt,
tillgängligt endast genom en lucka i taket. Fram till 1893 var
våningen uppdelad i två plan med hjälp av ett sekundärt bjälk-
lag, en indelning som kan gå tillbaka till medeltiden.38 Det nuva-
rande jordgolvet ligger vid + 32,60.39 Murytorna består av
sandstensblock. Upp till något mer än rummets halva höjd är

det fråga om stora och välhuggna kvadrar, lagda med rätt lite
kalkbruk i fogarna. Högre upp är stenarna mindre och oregel-
bundna, och sammanfogade med större mängder bruk (fig. 44).
Det är möjligt att kvadrarna härstammar från den rivna kasta-
len och att gränsen mellan de olika förbandstyperna markerar
ett säsonguppehåll i byggnadsarbetet. De stora bomhålen i rum-
mets väggar härstammar troligen från byggnadsställningar.

Inga tegelstenar är synliga i väggarna, men sådana har kom-
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Fig. 45. Plan 1, bottenvåningen. I nordöstra muren bröts 1849 en bräsch (102) för dörren till stadsapotekets ölkällare. I öppningens sidor ser man spår av bot-
tenvåningens nordöstra fönster, som egentligen var en ventilationskanal. Mycket ljus kan inte ha strömmat in genom den trånga och häftigt uppåtriktade öpp-
ningen.



mit till användning i de två smala uppåtriktade fönstren i syd-
ost och nordost. Då rummet fungerade som ölkällare vid mit-
ten av 1800-talet utvidgades det nordöstra fönstret till en dörr-
öppning (rum 102, fig. 45).40 Bottenvåningens tak bärs upp
av sju ekbjälkar, fyra av dem ursprungliga. De är infällda i
murarna i sydväst och nordost och ligger på remstycken som
i sin tur vilar på ett hyllplan. Ovanpå bjälkarna ligger ströbjäl-
kar som bär upp första våningens brädgolv.41

Den höga bottenvåningen utan egen förbindelse med ytter-
världen är en företeelse som återkommer i de flesta friståen-
de borgtorn från medeltiden. De höga murarna utan ingång-

ar ingick i det passiva försvarssystem som utgjorde de medel-
tida borgarnas styrka. När den trätrappa eller stege som led-
de upp till första våningen hade avlägsnats var tornet prak-
tiskt taget ointagligt. En underminering av de tjocka murar-
na på fast grund var i det närmaste omöjlig. Utrymmet i
bottenvåningen, som på tyska kallas das Verlies, ”det förlora-
de rummet”, hade ingen annan arkitektonisk funktion än att
lyfta upp de bebodda våningarna till lämplig höjd, men kun-
de självfallet omfatta en brunn eller brukas som förråd. Det
svala utrymmet innanför murarna lämpade sig ypperligt för
lagring av matvaror och drycker. 
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Fig. 46. Plan 2, första våningen. Kärnans huvudportal avbildad i en oljemålning av Axel Kulle 1884. Till höger dörröppningen mot spiraltrappan i trapphuset. Bak-
om den unge mannen till vänster kan man se en sekundär öppning mellan portgången och trapprummet som har brutits upp före 1766. Denna öppning mura-
des igen vid restaureringen 1893–94.



Första våningen
Tornets första våning, plan 2, består av sex enskilda utrym-
men (rum 201–206, fig. 10). Våningen är nu tillgänglig via en
utvändig trätrappa som leder upp till Kärnans huvudingång.
Den tunnvälvda portgången (rum 206) har väggfasta bänkar
av tegel och lyktnischer i väggarna ovanför dessa. Före 1893
fanns det en direkt förbindelse mellan portgången och trapp-
huset. Denna dörröppning var sekundär och dess tillkomst-
historia är okänd (fig. 46).

Från portgången kommer man in i mittrummet (rum 201),
där väggarna är uppbyggda av sandstenskvadrar, med undan-

tag av muröppningarnas infattningar som är murade av tegel
(fig. 20–23). Rummet har två smala fönster med sneda pos-
ter, förlagda i breda spetsbågiga nischer som kan uppfattas som
självständiga rum (rum 204–205, fig. 47). Fönsternischerna är
i sin helhet murade av tegel liksom alla andra sidorum i hela
tornet. De mycket smala fönsteröppningarna har tolkats som
skottgluggar, men de torde nog huvudsakligen tjänat som ljus-
källor.42 Valven i nischerna och i de övriga biutrymmena är
genomgående putsade. 

En förstuga och en rak trappa (rum 202) leder upp till spi-
raltrappan. I den nordvästra muren finns en kammare (rum
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Fig. 47. Plan 2, sydöstra fönsternischen
(205). Fotografi från 1932. Denna typ av
smala fönster förlagda i djupa och breda
spetsbågiga nischer är genomgående i
hela tornet även om fönstrens format
skiftar. Av den stora spisen till höger att
döma har fönsternischen även tjänat som
tornbostadens kök.



203), försedd med ett fönster som har anpassats efter den
utvändiga latrintrumman. Den sydöstra fönsternischen (rum
205) har att döma av den rymliga öppna spisen i nischens syd-
västra post tjänat som kök (fig. 48). Från denna spis stiger en
lodrät rökgång som har fortsatt rakt upp till skorstenen. Rök-
kanalen från bakugnen på plan 3 stiger snett upp mot sydost
och förenar sig på plan 4 med köksspisens rökgång. Av någon
anledning, kanske av säkerhetsskäl, har korsningen murats
med sandstensblock. Härifrån uppåt består rökgången av två
parallellkanaler, som på plan 7 förenas med rökgången från
plan 4 till ett brett skorstensschakt (fig. 49). 

I mittrummet finns inga spår av ytbehandling bevarade,
men vi kan utgå ifrån att väggarna ursprungligen har varit put-
sade eller försedda med träpanel. Takbjälklaget omfattar åtta
kraftiga bjälkar av ek, alla ursprungliga.43 De ligger vinkelrätt
i förhållande till bjälkarna över bottenvåningen. 

Första våningen utgör Kärnans entréplan och mittrummet
kan därför kallas vaktstugan, men har uppenbarligen även tjä-
nat som tornbostadens kök. Rum 203 kan ha använts som sov-
rum för portvakten, kocken eller någon annan viktig funktio-
när i tornhushållet.
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Fig. 48. Plan 2, köksspisen och väggnisch till höger om denna (205). I medeltida borghushåll har matlagningen i allmänhet varit förlagd
till utrymmen på något avstånd från den förnäma bostaden. De egentliga borgköken var vanligtvis mycket rymliga för att kunna betjä-
na borgens hela besättning. Kärnans köksspis kan endast ha fyllt behoven för ett mindre antal personer.



47

Fig. 49. Rökgångarna i Kärnans sydvästra mur är väl
bevarade och så rymliga att de har kunnat uppmätas
i sin helhet. Rökkanalerna stiger från köksspisen på
plan 2, från bakugnen på plan 3 och från en bortbru-
ten värmekälla på plan 4. Från plan 5 uppåt har tor-
net varit oeldat. Skorstenen nedbröts 1653.



Andra våningen
Kärnans andra våning, plan 3, omfattar sju olika utrymmen
(rum 301–307, fig. 11, 20–23). Väggarna i mittrummet (rum
301) är omväxlande murade av sandstensblock och tegel. Trots
att Kärnan är 700 år gammal är väggytorna hela och rena, pre-
cis som om de vore nymurade. Detta måste bero på att väg-
garna har varit försedda med paneler, som effektivt har absor-
berat allt fett och all sot som det dagliga livet fört med sig.
Bomhålen i väggarna kan ha varit fästpunkter för paneler.

Mittrummet får indirekt ljus genom de båda sidokamrar-
na (rum 303 och 305) och lite ljus kommer från ett smalt föns-
ter i den sydöstra muren. De tunnvälvda sidokamrarna har san-
nolikt tjänat som sovrum för viktiga funktionärer i borghus-
hållet (fig. 50). Små fördjupningar i de breda öppningarnas
poster visar nämligen att kamrarna kan ha varit i försedda med
väggar av trä. De har följaktligen vid behov kunnat avskärmas
från mittrummet. Från det nordvästra sidorummet (rum 303)
leder en dörr in till priveten, alltså avträdet (rum 304).
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Fig. 50. Plan 3, andra våningen. Mittrummet (301) mot nordväst. Till vänster dörren mot trapphuset. Till höger sidorummet (303) som tydligen har tjänat som
bostad för en viktig person i slottsherrens följe. Denna kammare har i något skede varit försedd med en tunn brädvägg mot mittrummet. Kammaren har tillgång
till en egen privet (304).



Den nordöstra väggen har inga öppningar, men i muren
mot sydost finns en sidokammare med fönster (rum 305, fig.
51) och en fönsternisch (rum 306) i vars botten man kan se
spår av en vask med utslag (fig. 54). I fönsternischens botten
kan man se spår av en vask med utslag nedanför fönstret (fig.
54). Strax intill vasken, i den sydvästra muren, finns en väl
bevarad bakugn (rum 307, fig. 52). Dess rökgång stiger rakt
upp från en grund nisch i väggen och bakom denna öppnar
sig det kupolvälvda ugnsrummet som är försett med två drag-

hål i sidorna (fig. 53). I mittrummets tak ingår åtta original-
bjälkar av ek och en sekundärt infälld bjälke av fur. På tvären
under dessa går en sekundär tvärbjälke av ek. Originalbjälkar-
na är kraftigt nedsotade. Detta kan hänga samman med att
rummet bland annat har fungerat som bagarstuga.

Våningen på plan 3 har tidigare kallats köksvåningen, en
benämning som är missvisande. Bakugnen och utslagsvasken
vittnar visserligen om hushållsgöromål, men den egentliga
köksspisen ligger på plan 2. Priveten och sidokamrarna anty-
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Fig. 51. Plan 3, mittrummet (301) mot sydost. Till vänster ett sidorum (305) inne i muren och till höger fönstret (306). Av bomhålen att döma har mittrummets
väggar varit försedda med träpaneler. Rummet kan också med hjälp av brädväggar ha varit uppdelat i mindre enheter för de olika funktionerna: bagarstuga,
matsal och borgstuga.
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Fig. 52. Plan 3, mittrummet (301) mot sydväst. Längst till vänster fönstret (306). Bredvid detta bakugnen (307) som utgör en av Kärnans främsta sevärdheter.
Av sotresterna att döma har ugnen varit i flitig användning, men har trots detta bevarats i så gott som ursprungligt skick. Till höger dörröppningen mot förbin-
delsegången (302) till trapphuset.

Fig. 53. Plan 3, bakugnen (307). Rökgången stiger rakt upp från
en nisch strax innanför väggen. Det kupolvälvda ugnsrummet har
två draghål som inne i muren svänger av mot rökgången. Av det
ringa omfånget att döma har ugnen endast fyllt tornhushållets
behov av bröd, men den kan även ha tjänstgjort som borgstu-
gans värmekälla.



der viktiga bostadsfunktioner, och ur planmässig synpunkt har
rum 301 tjänat som förmak till borgherrens bostad i våning-
en ovanför. Kärnans tredje våning har haft en mångsidig
funktion i Kärnans vardagsliv och mittrummet kan därför kal-
las borgstugan.

Tredje våningen
Tredje våningen (rum 401–407, fig. 12–13, 20–23), som
omfattar plan 4 och plan 5, är Kärnans absoluta centrum, den
representativa bostadsvåningen, ofta benämnd kungsvåning-
en. Då rummen 401 och 501 vid en ombyggnad av tornet slogs
samman fick mittrummet sin nuvarande gestalt. Mellan de
ursprungliga rummen fanns ett bjälklag av samma slag som i
de tre bevarade mellantaken nedanför. Då våningarna förena-
des fylldes bomhålen efter bjälkarna igen, men deras läge kan
urskiljas i väggarna på nivån + 51,30. Rum 501 hade ett mot-
svarande takbjälklag vid + 54,90. 

Det nuvarande mittrummet (rum 401 och 501) motsvarar
alltså två bostadsrum i den ursprungliga Kärnan. Väggarna i det
nedre rummet (rum 401) var omsorgsfullt murade av sekundärt
använda sandstenskvadrar, medan väggarna i våningen ovan
(rum 501) uppvisar enbart kluvna stenar. Tegel har använts spar-
samt (fig. 55). Små fragment av ursprungligt bruk visar att mitt-
rummets väggar har varit putsade. Färgspår i bågöppningen
mellan mittrummet och den sydvästra sidokammaren (rum
401 och 407) antyder att våningen troligen varit dekorerad med
målningar. Väggarnas sandstensytor uppvisar tydliga spår av den
brand som har drabbat det ursprungliga tornet, medan tegel-
ytorna är oförstörda. Detta hänger samman med att teglet
uthärdar betydligt högre temperaturer än sandstenen.44

Mittrummet är försett med ett spetsbågigt ribbvalv av
tegel, ett helstensvalv med kraftigt kupade valvkappor (fig. 56).
Ribborna är rektangulära i valvets övre del, men byter form
ett par meter från hjässpunkten. Härifrån nedåt utgörs pro-
filen av en päronstav med näsa mellan två hålkälar (fig. 57).
Sköldbågarna är markerade med rundstavar (fig. 58). Valvrib-
borna bärs upp av kritstenskonsoler. Konsolen i salens västra
hörn är dekorerad med två sagomasker, den ena försedd med
horn och den andra med uppstående öron. I östra hörnet är
motivet ett gubbhuvud med lockigt skägg, medan de två övri-
ga konsolerna är arkitektoniskt stiliserade (fig. 59).

Våningens mittrum (rum 401) har fem sidoutrymmen. 
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Fig. 54. Plan 3, fönstret (306). Mittrummets enda fönster avviker till sin utform-
ning från tornets övriga fönster. Avloppsöppningen i yttermuren visar att föns-
ternischens botten har fungerat som utslagsvask.Av denna anledning har rum-
met kallats kök. Tornets köksspis befinner sig emellertid på plan 2.Vasken stö-
der antagandet att mittrummet även har tjänat som matsal.
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Fig. 55. Plan 4 och 5, kungssalen mot nordväst. Efter en brand kring mitten av 1300-talet slogs mittrummen (401 och 501) samman till en kryssvälvd sal. Bjälk-
laget mellan de ursprungliga våningarna låg ovanför murfogen i höjd med valvkonsolerna. Till vänster dörröppningen mot trapphuset. Dörren leder till privetens
förrum (403). Längst upp ett av fönstren på plan 5 (503).
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Fig. 56. Plan 5, mittrummet (501). Kungssalens kryssvalv är av
hög kvalitet. Det är fråga om ett helstensvalv, valvets tjocklek mot-
svarar längden på ett murtegel, cirka 30 centimeter.Valvkappor-
na är kupade. Ribborna är nedtill profilerade med päronstav och
uppe vid hjässan är de rektangulära. Ställvis finns rester av den
ursprungliga tunna slamningsputsen kvar.

Fig. 57. Teckning som återger utformningen av ett
profilerat ribbtegel använt i kungssalens valv. Valv-
ribbor av detta slag var i bruk i Skåne under större
delen av 1300-talet. Helstensvalven var allmänna i
slutet av 1200-talet och fram till mitten av 1300-
talet. Därefter slog man i allmänhet endast halv-
stensvalv.



I nordöstra muren befinner sig priveten
(rum 404) med rekonstruerad sittbänk (fig.
66). Toalettrummet är utformat som en
smal, tunnvälvd korridor och gränsar till ett
förrum (rum 403) med samma utformning,
en omständighet som understryker bostads-
våningens höga standard. Mittrummet har
ursprungligen haft två nischfönster, av vil-
ka det nordöstra (rum 405) har bevarats i
ursprungligt skick (fig. 60). 

Av det sydöstra fönstret finns endast
nischens inramning kvar. Resten har hug-
gits bort och ersatts med ett dubbelt så
stort utrymme (rum 406) som måste ha tjä-
nat som oratorium, borgherrens privat-
kapell. Rummet är försett med ett runt
fönster och ett högt lansettfönster, båda
rekonstruktioner från 1890-talet, och i väg-
gen mot mittrummet finns en mindre öpp-
ning krönt av en treklöverbåge (fig. 61).

Kapellet har ett halvstensvalv av tegel
med rektangulära ribbor. Altaret är marke-
rat i tegelgolvet framför den nordöstra väg-
gen, korväggen, som är försedd med tre
nischer – i mitten en bred spetsbågig nisch
avsedd för ett krucifix eller en andaktsbild
och på sidorna två smala, senare förstora-
de, nischer med treklöveravslutning (fig.
62). Då nischerna byggdes om inrättades
kapellets östra hörn till en minisakristia för-
sedd med en piscina, ett tvättställe för de
heliga kärlen. Kapellrummet har ytterliga-
re förvaringsnischer i sydost och sydväst
(fig. 63). 

Den sydvästra väggen har två öppning-
ar, förrummet till trapphuset (rum 402) och
den breda muröppningen mot den sydväst-
ra sidokammaren (rum 407). Mellan de
båda öppningarna kan man i väggen se spår
av en sekundärt tillfogad öppen spis (fig.
64). Rum 407 är en kryssvälvd kammare
med ett stort spetsbågigt fönster mot syd-
väst (fig. 65). Fönstret är en skapelse av
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Fig. 58. Plan 5, mittrummet (501). Den sydvästra väggen med valvets sköldbåge som markeras av en
rundstav. Till vänster dörröppningen till sidokammaren (506) till vilken en trätrappa lett från södra hör-
net av mittrummet (401). Framför dörren ses resterna av trappans övre vilplan. Sidokammaren kan ha
tjänat som borgherrens sovrum.
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Fig. 59. Plan 5, mittrummet (501). Kryssvalvets kritstenskonsoler: a) norra hörnet, polygonal stomme som vilar på avrundad bas
och som kröns av två smala lister och ett tunt krön; b) östra hörnet, skäggigt mansansikte med öppen mun, en antydning till mös-
sa, krönt av två tunna lister; c) södra hörnet, uppåt avsmalnande polygonal kapitälform, avrundad bas med knopp, stomme av
tre runda lister mellan två partier av sneddade ytor; d) västra hörnet, avrundad trekant med två fabeldjursansikten, det vänstra
med sned näsa, ovala ögon och horn, det högra med runda ögon på olika nivåer och uppåtriktade öron. Båda djuren har mask-
liknande skägg eller minikroppar. Tydliga spår av puts runt konsolen på kungssalens väggar.

a

c d

b
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Fig. 60. Plan 4 och 5, kungssalen (401 och
501) mot nordöst. De båda fönsternischer-
na är av samma grundtyp som fönstren på
plan 2, men det övre fönstret (504) är
betydligt smalare än dessa. Fönsternischen
på plan 4 (405) har skåpnischer med
svängda bågvalv i sidoväggarna. Den
ursprungliga putsen i fönstervalvet på plan
5 är till stor del bevarad.
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Fig. 61. Plan 4 och 5, kungssalen (401 och 501) mot sydost. Av det ursprungliga fönstret finns endast nischens inramning kvar som öppning
mot ett oratorium (406), ett privatkapell för borgherren och hans familj. Kapellet har gröpts ut i tornmuren. I bakgrunden kapellets lansettföns-
ter och till vänster om detta sakristinischens runda fönster. Längst till vänster en trifolieformad öppning mellan mittrummet och oratoriet. Längst
upp ett av fönstren i plan 5 (505).
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Fig. 62. Plan 4, oratoriet (406), korväggen. Altarets omfång markerat i golvet. I väggens mitt en hög spetsbågig nisch för krucifix eller helgonbild. På båda
sidor om altaret har det ursprungligen funnits trifoliebågade nischer, som dock senare byggts om. Till höger en sakristinisch med piscina och avlopp genom
muren.
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Fig. 63. Plan 4, oratoriet (406) mot sydväst. Det enkla kryssvalvet kan ses som en kopia av mittrummets ståtliga valv. Nischerna i väggarna kan ha varit avsed-
da som relikgömmor. Under medeltidens slutskede demonstrerade högreståndspersoner sin religiositet med hjälp av samlingar av helgonbilder och reliker. Gol-
vet i oratoriet är modernt.
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Fig. 64. Plan 4 och 5, kungssalen (401 och 501) mot sydväst. Nederst till vänster den breda muröppningen mot sidokammaren (407). Till höger om denna ses i
muren spår av en bortbruten sekundär spis. Till höger dörröppningen mot trapphuset och den stängda dörren till förrummet (403). På plan 5 dörren till sido-
kammaren (506) och resterna av en trätrappa.
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Fig. 66. Plan 4, den rekonstruerade priveten (404). Priveten ligger bakom det
smala förrummet (403) som kan ha tjänat som rum för den personliga hygie-
nen.

Fig. 65. Plan 4, kryssvälvd kammare (407). Detta rum var svårt demolerat på
1890-talet och restaurerades då kraftigt, viket försvårar den byggnadsarkeo-
logiska analysen. Arkitekt Alfred Hellerström markerade tredje våningens bety-
delse som forn kungabostad genom att förse den tidigare dörröppningen mot
sydväst med ett förnämligt fönster.



Alfred Hellerström år 1893 på basen av de rester som fanns
kvar av ett äldre fönster som i sin tur har föregåtts av en dörr-
öppning som kan spåras i murverket (fig. 35). Rummet är för-
sett med nymurade sittbänkar och en stor, svagt spetsbågig
nisch i den nordvästra väggen (fig. 67). Högt uppe i den syd-
östra väggen finns en lyktnisch med en låg treklöverbåge.

Det utrymme som föregick rum 407 har tolkats som en
portgång, en uppfattning som dock motsäges av rökgången
ovanför valvet.45 Denna rökgång ligger mitt i muren och
måste ha hört ihop med bostadsvåningens ursprungliga vär-
mekälla (fig. 49 och 99). I samband med rummets välvning
förenades rökgången sekundärt med två mindre rökkanaler.
Den ena betjänade den nya spisen i rum 401, den andra en
värmekälla i den nya kammaren.46

Mittrummet på plan 4 har ända från början varit tornets för-
nämsta bostadsrum, försett med uppvärmning och avträde,
men utan sovalkov. Måhända fanns det en fristående säng i rum-
met, men med tanke på förhållandena i andra borgar är det möj-
ligt att tornets herrskap har sovit i våningen ovanpå. Även i
Nordeuropa sov man under medeltiden för det mesta i oelda-
de rum. Våningen på plan 5 var lägre och hade en enklare ut-
formning än bostadsvåningen. Mittrummet (rum 501) hade tre
fönster av samma typ som i denna, men av mindre format (rum
503–505, fig. 55, 60–61). I den sydvästra muren finns en liten
tunnvälvd kammare (rum 506) som möjligen kan ha tjänat som
sovrum. Efter sammanslagningen av de båda våningarna var
kammaren tillgänglig med hjälp av en trätrappa och kan alltså
även i fortsättningen ha använts för samma ändamål. Rester av
trappan finns ännu bevarade (fig. 58 och 64).

Det nya bostadsrummet i Kärnans tredje våning, med ståt-
ligt valv och huskapell, var av en helt annan dignitet än det
föregående mittrummet. Det var inte mera fråga om en enkel
tornkammare utan om en representativ borgsal. Torkel Eriks-
son har föreslagit benämningen riddarsalen, men kungssalen
är i detta avseende en korrektare benämning.47

Fjärde våningen
Den nuvarande fjärde våningen består av två ursprungliga
våningsplan som slagits samman. Detta skedde då mittrummen
på plan 6 och plan 7 förenades till en kryssvälvd sal (rum 601
och 701, fig. 14–15, 20–23). Före ombyggnaden var de båda
rummen i det närmaste identiska, med en fönsternisch i var

Det antikvariska arvet

62

Fig. 67. Plan 4, kryssvälvd kammare (407) mot nordväst. Denna del av rum-
met har gröpts ut ur tornmuren på samma sätt som oratoriet. Bänkarna längs
väggarna tillkom 1893–94. Ovanför kryssvalvet, som daterats till medeltidens
slutskede, stiger en rökkanal som visar att här ursprungligen har funnits en eld-
stad. Den stora väggnischen hör ihop med den kakelugn som uppfördes då
rummet förstorades.
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Fig. 68. Plan 6 och 7, fjärde våningen mot sydost. Det nuvarande rummet tillkom då mittrummen (601 och 701) slogs samman till en kryssvälvd sal. Längst till
vänster ses en rest av det bortbrutna kryssvalvet. Det nedre fönstret (605) har bibehållit sin ursprungliga form medan det övre (705) förminskades då kryssval-
vet 1653 ersattes med ett tunnvalv.
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Fig. 69. Plan 6 och 7, fjärde våningen (601 och 701) mot sydväst. Den ursprungliga golvnivån i mittrummet (601) låg ursprungligen en halv meter lägre ner.
Uppe till vänster dörröppningen till portgångskammaren (706) från vilken en trappa ledde ner till golvet i mittrummet (701). Murytorna i den nuvarande salen
har till stor del förnyats. Till vänster fönstret (606) och till höger dörröppningen till trapphuset.



vägg (rum 603–606, 703–706, fig. 68). På plan 7 motsvaras
fönstret mot sydväst dock av en liten kammare eller portgång
med tre trappsteg ned mot mittrummets ursprungliga golv
(rum 706, fig. 69). Porten i yttermuren stod rakt ovanför det
stora fönstret, alltså den tidigare portalen, på plan 4. 

Sammanslagningen av de båda våningarna motiverades av
att golvnivån på plan 6 måste höjas då kungssalen välvdes.
Hjässan i detta valv stiger nämligen mer än en halv meter över
den ursprungliga golvnivån i rum 601. Bomhålen efter det
ursprungliga bjälklaget kom i dagen då Torsten Mårtensson
lät avlägsna fyllningen ovanpå valvet (fig.70).48 De fotografier
som då togs visar att det finns en tydlig gräns mellan tredje

våningens sandstensmurverk och fjärde våningens tegelväg-
gar (fig. 71). I fasaderna motsvaras denna gräns av gesimsen
vid + 55,20.

Mårtensson inledde avlägsnandet av fyllningen ovanpå
tredje våningens valv redan 1924 och hittade då sjutton frag-
ment av en med guldemalj dekorerad syrisk glasskål, som kan
dateras till perioden 1260–80. Då grävningen slutfördes 1932
fann man ytterligare fem fragment av skålen (fig. 72). Denna
unika pjäs har möjligen hämtats till Danmark av en pilgrim
som har besökt Palestina i början av 1300-talet.49

Av fjärde våningens valv återstår endast spår av sköldbågar-
na och rester av två hörnkonsoler. Dessa var sammansatta av
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Fig. 70. Plan 6. Utgrävning i rummets östra hörn år 1924 då en del av fyllningen ovan kungssalens valv undersöktes. Då påträffades bomhål som visar de ursprung-
liga golvbjälkarnas läge och nedanför dessa liggfogen mellan skalmurarna från Kärnans första byggnadsperiod och tegelmurarna från den andra perioden.
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Fig. 71. Plan 5 och 6, västra hörnet. Byggnadsundersökningen ovan kungssalens valv fortsatte 1932 då fyllningen i sin helhet avlägsnades. Liggfogen mellan de
två byggnadsskedena går ovanför sandstensmuren till höger. I botten av gropen mellan valvkuporna ses bomhål från den bjälkkrans för byggnadsställningar som
murades in på plan 5.

Fig. 72. Plan 6. I fyllningen ovan kungssalens valv
påträffades sjutton fragment av en syrisk glasskål
som dateras till perioden 1260–80.Andra fynd var
en serie mynt av vilka det yngsta dateras till kung
Hans tid (1481–1513). Med hjälp av detta mynt
daterade Torsten Mårtensson kungssalens valv
till slutet av 1400-talet. Denna slutsats var emel-
lertid felaktig eftersom myntet kan ha hamnat i
fyllningen när som helst efter präglingen.



sekundärt använda formtegel och för ändamålet tillhuggna
murtegel (fig. 73). Kryssvalvet revs då Kärnans försvarsvåning
togs bort år 1653 för att ge plats åt ett batteri med fyra kano-
ner.50

I samband med nyligen genomförda reparationsarbeten
påträffades ett sekundärt inmurat ribbtegel med bemålnings-
rester i tunnvalvet.51 Om detta tegel härstammar från det
bortbrutna kryssvalvet, kan det betyda att salen i fjärde våning-
en har tjänat som festsal, en tanke som Rikard Holmberg lan-
serade i sin doktorsavhandling.52 Man kan bara komma med
gissningar i fråga om de båda ursprungliga rummens använd-
ning, men i varje fall hade de en viktig funktion i att föra upp
Kärnans försvarsvåning till en lämplig nivå. 

Försvarsvåningen
Kärnans ursprungliga försvarsplattform bröts bort år 1653.
Om denna vet vi inte mera än vad Brauns stick från 1580-talet
visar (fig. 79). Där är bilden av Kärnan summarisk, bland annat
saknas trapphuset och den mäktiga skorstenen som måste ha
skjutit upp över tornets södra hörn. Försvarsvåningen avbil-
das som en något utkragad plattform försedd med en krene-
lering bestående av breda tinnar med skottgluggar för arm-
borst. Av framställningen att döma fanns det fyra tinnar åt 
vart väderstreck, men deras antal kan ha varit större och ut-
formningen en annan. I varje fall står det klart att en liten ska-
ra skickliga armborstskyttar här uppe effektivt har kunnat bidra
till borgens försvar. Pilarna från deras vapen hade dödlig ver-
kan på ett avstånd av cirka 150 meter, vilket var heltäckande
i fråga om borgen.53 Avståndet mellan Kärnan och ringmu-
ren var 40–80 meter och eftersom tornet var avsevärt högre
än ringmuren kunde skyttarna härifrån effektivt bestryka vall-
gravens yttre dosering och den närmaste omgivningen.

Trapphuset 
Trapphuset, som även har kallats trapptornet, är det femsidi-
ga flankerande annex som sluter an mot den nordvästra delen
av Kärnans sydvästra fasad. Trapphuset står helt i förband med
tornet, och dess fasader är murade i samma mönster. Botten-
våningen torde i sin helhet bestå av kompakt fyllnadsmur, men
från plan 2 utgår en spiraltrappa som förbinder entrévåning-
en med de övre planen. Det medeltida murverket är bevarat
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Fig. 73. Plan 6, valvkonsol i södra hörnet. Mittrummen (601 och 701) slogs
uppenbarligen samman efter en eldsvåda kring mitten av 1300-talet. De båda
rummen förenades till en sal som i ett senare skede försågs med ett kryssvalv.
Av den bevarade ribbkonsolen att döma var valvet en dålig kopia av kungs-
salens 1300-talsvalv.
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Fig. 74. Plan 2, spiraltrappan. Det femsidiga trapphuset i sydväst är i sin helhet samtida med tornet i sin helhet och hyser den välbeva-
rade spiraltrappan som utgör den enda förbindelselänken mellan våningarna.Trappväggen är huvudsakligen murad med koppskift medan
det så kallade snäckvalvet endast uppvisar löpare. Trappan är högervänd och trappstegen är två tegelskift höga.



till plan 7 och därifrån fortsätter trappan uppåt i påbyggna-
den från 1890-talet. Trappväggen är murad med koppskift,
medan det skruvade tunnvalvet, ett så kallat snäckvalv, upp-
visar enbart löpare (fig. 74). Teglet har här bearbetats med
mejsel för att skapa en jämn yta och därigenom har valvet fått
en ljusare färg än väggmuren. Trappan är högervänd och sti-
ger med två tegelskift per trappsteg. Mellan plan 2 och plan
3 finns två smala fönster med skrånande smygar och i fort-

sättningen tre fönster per våning. Ställvis bevarade bomrän-
nor visar att fönstren har varit försedda med träluckor. Vid
ett av fönstren mellan plan 5 och plan 6 återfinns en vapen-
sköld, som har ristats in i ett tegel före bränningen (fig. 75).
En motsvarande ristning finns på väggen något högre upp.
På varje plan finns tunnvälvda passager in till de olika våning-
arna. Järntappar i murarna visar att dörrarna till mittrummen
har öppnat sig utåt.
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Fig. 75. Plan 5 och 6, spiraltrappan. Vid ett fönster kan man se en vapensköld som före bränningen har ristats in i en tegelsten. Vapenbilden består av ett kors
och ett diagonalt streck som går från det nedre vänstra fältet genom det övre högra fältet. Sköldmärket har inte kunnat identifieras. En motsvarande ristning
finns något högre upp på samma vägg.



Påbyggnaden
Kärnans nuvarande femte och sjätte våning uppfördes vid
restaureringen på 1890-talet för att ge tornet dess ursprung-
liga resning tillbaka. Tinnarna runt utsiktsplattformen och
trapphusets tornvåning med dess flaggstång är nyskapelser av
arkitekt Alfred Hellerström.

Mantelmuren
Kärnan omges på fyra meters avstånd av en mur som Mår-
tensson kallade Tornmanteln (fig. 76). Muren är cirka fyra
meter tjock och bevarad till 1,00–1,50 meter över markytan.
Den ursprungliga höjden är obekant. I det bevarade partiet
består muren av hela och kluvna gråstenar som har varit sam-
manfogade med kalkbruk, men det mesta av bruket är nu bort-
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Fig. 76. Mantelmurens nordöstra länga. Rester av muren påträffades på 1890-talet men i sin helhet grävdes mantelmuren fram 1932. Muren har varit 3,7–4,2
meter tjock och har sträckt sig runt hela Kärnan på ett avstånd av fyra meter. Ställvis finns den bevarad 1–1,2 meter över markytan. Mantelmuren kan ursprung-
ligen ha varit ungefär 10 meter hög.
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Fig. 77. Mantelmurens sydvästra
länga. Ett välbevarat parti av
murens nedersta stenskift och dess
sockel påträffades 1932 invid
slottsbrunnen utanför Kärnans söd-
ra hörn. Den egentliga muren har
varit uppförd av hela och kluvna
småstenar. Sockeln är byggd i kall-
mur, det vill säga av större och
mindre gråstenar som fogats sam-
man utan användning av murbruk.



vittrat. I sydväst vilar murgrunden direkt på resterna av de båda
äldre tornen och i övrigt på ett gråstensfundament i kallmur.
Fundamentet, som är 80–100 centimeter högt och en halv
meter bredare än själva muren, består alltså av stenblock som
har radats i skift utan användning av kalkbruk. Den överskri-
dande delen av murgrunden befinner sig på mantelmurens
insida och har uppenbarligen ända från början varit skyddad
av ett jordlager (fig. 77). Den egentliga muren börjar vid
+30,30. När mantelmuren återupptäcktes 1893 var utrymmet
mellan Kärnan och muren fyllt med jord. Jorden avlägsnades
och murresterna renoverades och kompletterades efter utgräv-
ningen 1932.54

Till mantelmuren anslöt sig i sydväst ett annex som Mår-
tensson kallade Lilla tornet. Det var cirka sex meter brett och
sköt ut fyra meter från muren. Vid utgrävningen påträffades
endast den av gråsten murade grunden som huvudsakligen
vilar på resterna av de äldre tornen (fig. 78). Lilla tornet har
fungerat som mantelmurens trapphus. 

Innanför mantelmurens södra hörn finns en av gråsten sam-
manfogad brunn med en diameter av två meter (fig. 25).
Brunnen har inte undersökts närmare, men den måste vara av
medeltida ursprung. Det södra hörnet av Kärnans sockel är
nämligen här något insvängt, vilket antyder att brunnen fanns
på plats då tornet började uppföras (fig. 38 och 77).
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Fig. 78. Mantelmurens trapphus. Utanför mantelmurens sydvästra länga påträffades rester av grunden för en 4 x 6 meter stor sidobyggnad. Grunden var murad
av gråstensblock, men en liten bevarad murklack visar att byggnaden kan ha varit uppförd av tegel. Torsten Mårtensson gav byggnaden namnet Lilla tornet men
egentligen var det fråga om mantelmurens trapphus.



Arkivalier
Forskningen kring Helsingborgs slotts byggnadshistoria är
inte enbart beroende av det arkeologiska källmaterialet. Där-
utöver finns det tillgång till källor av skiftande slag: medelti-
da urkunder och krönikor, kamerala handlingar, berättande
och beskrivande källor samt äldre kartor och avbildningar. Sta-
den och borgen är ofta omnämnd i de medeltida källorna, men
endast i två fall hänvisas det direkt till byggnader på slotts-
området. I ett diplom, daterat den 19 december 1427, som har
utfärdats i samband med en överläggning mellan Erik av
Pommern och den svenske ärkebiskopen omtalas mötesplat-
sen på följande sätt:

in castro Helsingborgh Lundensis dyocesis in turri rotun-
da, que est specialis camera regis.55

Den andra källan av byggnadshistoriskt intresse är en kröni-
ka om de lundensiska ärkebiskoparnas historia, skriven i bör-
jan av 1470-talet. Där finns en passus som nämner att ärke-
biskop Tuve Nielsen år 1463 hade uppfört ett stenhus nära
borgens port:

(Item) hic dominus archiepiscopus construi fecit nouam
domum lapideam in castro Helsingborgh circa portam ex
parte meridionali, in qua habetur stuba inferius et sala
superius, et completa fuit a.d. M.CD.LXIII circa festum
Michaelis.56

Helsingborgs slott omnämns även i berättelser från medel-
tiden. Av dessa framgår att slottet var en viktig maktbas i
Östdanmark och därför ofta föremål för stridshandlingar
och belägringar, men inte i någon av dessa källor finns det
uppgifter om den fysiska miljön. Däremot ger slottshövits-
männens räkenskapsböcker, inventarieförteckningar från
1500- och 1600-talet samt länsräkenskaperna viktig infor-
mation om byggnaderna i slottet under äldre tider.57 I des-
sa källor redovisas det ofta för reparationer i slottets olika
delar och därigenom är det möjligt att erhålla kunskap om
byggnadernas funktioner och antydningar om deras ålder.
Den äldsta bevarade räkenskapsboken är från 1579, men
även böckerna från 1582–83, 1612, 1616 och 1629 är i det-
ta avseende värdefulla. 

Den äldsta bevarade inventarieförteckningen upprättades
1537 av hövitsmannen Tyge Krabbe, då denne överlämnade
slottet och länet till sin efterträdare Peder Skram. Förteck-
ningen innehåller uppgifter om möbler och vapen, men ger
tyvärr inga upplysningar om fastigheterna.58 Betydligt mer
givande är slottsinventarierna från 1610 och 1650. I dessa för-
tecknas nämligen samtliga 33 byggnader som då fanns innan-
för ringmuren. Den viktigaste av dessa var enligt Mårtensson
Frustugan, ett korsvirkeshus sydväst om Kärnan, som inne-
höll viktiga bostadsrum och stod i förbindelse med Rundelen,
alltså det ombyggda Mikaelskapellet. Alla byggnader som
räknas upp var uppförda av korsvirke eller trä, med undantag
av ”det stora stenhuset vid porten”, som även kallades gamla
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Fig. 79. Den äldsta kända vyn över Helsingborg.
Georg Braun gav 1588 ut det fjärde bandet av bild-
verket Civitates orbis terrarum. Häri ingår en per-
spektivbild av staden och slottet som några år tidi-
gare hade ritats av en okänd tecknare. Vyn är vis-
serligen schematisk men den ger oss ändå en god
uppfattning om stadens utbredning och borgens till-
stånd i slutet av 1500-talet.Till höger en detalj före-
ställande Helsingborgs slott.



frustugan. Denna byggnad var möjligen identisk med det sten-
hus ärkebiskop Tuve Nielsen fick rätt att uppföra på borg-
området år 1463.59

Bildernas vittnesbörd
Helsingborgs slott återges även i många äldre bildkällor,
främst topografiska vyer, stads- och fästningskartor samt sjö-

kort. Den äldsta kända framställningen är det ofta avbildade
kopparsticket i band IV av bildverket Civitates orbis terrarum
som gavs ut av Franz Hogenberg.60 Helsingborgsbilden
utgör en fjärdedel av ett uppslag i boken. På samma uppslag
finns även framställningar av tre andra städer i Skåne, näm-
ligen Lund, Malmö och Landskrona. Bilden av Helsingborg
ingår också i ett stort kopparstick i samma bok som visar
Öresund med Helsingør och Kronborg i förgrunden och en
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Fig. 80. Olof Hansson Örnehufvuds fästningsplan från 1644. Borgen återges med Kärnan, ringmuren, Mikaelstornet, porttornet och vallgraven. Bron över vall-
graven är borgens enda förbindelse med yttervärlden. Den leder över till ett halvcirkelformat brohuvud, som dock möjligen utgör ett förslag av Örnehufvud. Den-
na plan av borgen har använts som basmaterial i många senare ritningar.



del av Skåne i bakgrunden. Det aktuella bandet av bildver-
ket redigerades av Georg Braun och trycktes 1588, men för-
lagan till kopparsticket kan ha ritats omkring 1585. Upphovs-
mannen till teckningen är okänd.61

Brauns helsingborgsbild innehåller många felaktigheter
(fig. 79). Mariakyrkan är till exempel framställd som en torn-
lös basilika med transept medan den i själva verket var, och
fortfarande är, en tornförsedd pseudobasilika utan tvärskepp.

Det finns alltså skäl att vara försiktig när sticket används som
källa, men teckningen ger oss dock en allmän uppfattning om
hur staden såg ut femtio år efter reformationen. Mellan de två
vägar som leder upp till landborgen ligger slottet med Kär-
nan i centrum. Anläggningen är omgiven av en ringmur med
fjorton torn – tolv runda eller halvrunda och två med fyrkan-
tig plan. Flera av tornen framställs som skadade eller rent av
fallfärdiga. Från det rektangulära porttornet leder en brygga,
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Fig. 81. Helsingborg från norr vid tiden för Karl X Gustavs landstigning i staden den 5 mars 1658. Kopparstick ur Samuel von Pufendorfs De rebus a Carolo Gus-
tavo gestis från 1696. Förlagan är tecknad av Erik Dahlberg. Framställningen av Kärnan visar tornet sådant det såg ut efter att den medeltida försvarsvåningen
rivits 1653. Lyftkranen på taket ersatte antagligen en äldre hissanordning.



försedd med en liten stuga mitt på, över den breda vallgra-
ven. Innanför ringmuren grupperar sig sju eller åtta enskilda
byggnader runt Kärnan. 

Kopparsticket verifieras i sina huvuddrag av en fortifika-
tionskarta som ritats av den svenske lantmätaren och fortifi-
kationsofficeren Olof Hansson Örnehufvud, en av det svens-
ka lantmäteriets förgrundsgestalter (fig. 80).62 Han följde
Gustav Horn under dennes snabba och framgångsrika fälttåg

i Skåne 1644. När Helsingborg hade tagits av svenskarna var
det meningen att staden skulle befästas. Därför har Örnehuf-
vud ritat en befästningsgördel bestående av fem hela bastio-
ner och två halvbastioner som omfattade borgen, hela den
dåvarande staden och ett betydande område uppe på landbor-
gen. På sjösidan skulle en försvarsmur uppföras. Planen av
slottet visar endast Kärnan, mantelmuren, ringmuren och vall-
graven. Bron över vallgraven, borgens enda förbindelse med
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yttervärlden, leder till en minimal, halvrund vallanläggning,
sannolikt en 1500-talsravelin. 

I Samuel von Pufendorfs arbete om Karl X Gustavs krig
ingår en detaljerad bild av borgen (fig. 81).63 Planschen går
uppenbarligen tillbaka på en eller flera teckningar av Erik
Dahlberg och visar hur slottet kan ha sett ut innan det bör-
jade rivas på 1660-talet. Det är fråga om en fritt utformad bild
som visar ringmuren med ett par halvrunda torn och Mika-
elstornet med skorsten. Kärnan har förlorat sin medeltida för-
svarsvåning men latrintrummorna finns kvar. Mitt på tornet
finns en flaggstång och framför denna en lyftkran. Två stora
byggnader syns på borggården. Till vänster om Kärnan ses ett
mindre torn, möjligen porttornet. På vattenytan nedanför

stadsvyn återges en ritning över den projekterade bastionsgör-
deln runt staden samt planen av en liten månghörnig fästning
innanför slottets ringmur.

Fästningen innanför ringmuren förverkligades aldrig, utan
på 1660-talet rättade man sig efter det utbyggnadsförslag
som Karl X Gustav hade godkänt den 21 december 1659 (fig.
82). Nu skulle ringmuren rivas och ersättas av ett fyrlängat
kastell med hörnbastioner. En tio år senare daterad relations-
ritning visar att planen höll på att förverkligas och att en stor
del av ringmuren redan hade skattat åt förgängelsen (fig. 83).

Fästningen Helsingborg visade sig dock snart vara obehöv-
lig varför Karl XI år 1680 påbjöd att allt skulle rivas. Egent-
ligen var det meningen att också Kärnan skulle utplånas och
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Fig. 82. Förslag till fästningsplan för Helsingborg godkänd av Karl X Gustav den 21 december 1659. Den medeltida borgen är ritad enligt Örnehufvuds fästnings-
plan. Brohuvudet är här triangulärt. Tidigare hade man planerat att uppföra en fästning med fyra halvbastioner innanför ringmuren, men den skulle nu ersättas
med en större fästningskvadrat med fyra hörnbastioner.
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Fig. 83. Relationsritning över byggnadsarbeten utförda 1669. Under den gångna sommaren hade de återstående resterna av ringmuren, med undantag
av Mikaelstornet och ett halvrunt torn, rivits. Befästningsarbetena fortsatte ännu på 1670-talet, men avbröts 1680 då Karl XI påbjöd att fästningen i sin
helhet skulle rivas. Kärnan lämnades dock kvar som flaggtorn vid kungadömets södra port.



1684 framfördes ett förslag att tornet skulle sprängas, men
kungen gav inte sitt tillstånd till detta. Kärnan fick stå kvar,
som ett flaggtorn vid det svenska rikets port mot kontinen-
ten och som ett internationellt välkänt sjömärke. Någon
annan funktion hade tornet dock inte, utan tilläts att långsamt
förfalla.

Kärnans förfall väckte så småningom kritik, men statsmak-
ten visade inte något intresse för dess räddning. Därför skred
man på lokalt håll till åtgärder, med resultat att tornet år 1741
övergick i stadens ägo.64 Att döma av de uppmätningar som

utfördes av konduktör-löjtnanten A. J. Hoppenstedt och övers-
ten Baltzar Weduwar 1766 var det redan i det skedet mening-
en att tornet skulle restaureras. Den bevarade ritningen åter-
ger planer av Kärnans fem våningar samt två profilsektioner.
Uppmätningarna är överraskande pålitliga (fig. 84). Av intres-
se är ritarens anteckning att fjärde etagen ”synes hafva varit
brukad till Guarnizons Kyrckja, hwaraf Altaret (---) och Pre-
dik-Stolen till en dehl (---) ännu synas”. Den sekundära dörr-
öppningen från portvalvet till spiraltrappan är markerad på
första våningens plan.
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Fig. 84. Helsingborgarnas intresse för Kärnan vaknade redan på 1700-talet och tornet övergick i stadens ägo 1741. Med tanke på en eventuell renovering doku-
menterades Kärnan år 1766 av A. J. Hoppenstedt och Baltzar Weduwar som ritade planer av de fem bevarade våningarna och två sektioner av Kärnan.



Från Mogens Madsen till Elias Follin
Forskningen kring Helsingborgs slotts historia är jämngam-
mal med den äldsta bilden av borgen (fig. 79). Till sticket av
Georg Braun anslöt sig nämligen en text författad av Mogens
Madsen (1527–1611). Denne var född och uppvuxen i Hel-
singborg och hade varit rektor för skolan i Landskrona.
1552–56 uppehöll han sig i Köln och Wittenberg och blev där-
efter borgkaplan på Malmöhus. 1589 utnämndes han till bis-
kop i Lund. På begäran av Henrik Rantzau, finansiär av den
danska delen av Civitates orbis terrarum, författade han en
beskrivning av de skånska städer som avbildas i verket.65 Mad-
sens skildring av slottet i Helsingborg är kortfattad och lyder
i nusvensk översättning: 

Detta är synnerligen stort, så att det nästan ser ut som en
liten stad för sig; i dess mitt reser sig ett fyrkantigt torn,
ganska rymligt och i synnerhet högt, bestående av flera
över varandra liggande bjälklag eller trossbottnar, s.k.
våningar, och synligt på flera mils avstånd för sjöfarande
och andra. En dubbel mur omgiver detta torn, den ena
omsluter detsamma på föga avstånd, den andra, som
däremot är mera avlägsen, omfattar hela borgen jämte
ganska många för borginnevånarnas dagliga bruk avsed-
da byggnader. Den yttre muren omges i öster och norr
av en ansenligt djup grav, emedan denna sida synes av
naturen mindre befäst än den västra; denna är nämligen
mera tvärbrant och hög samt av naturen svårtillgänglig.66

Madsen gav även en del historiska data om slottet. Han var
på det klara med att det var fråga om en kunglig borg och räk-
nade upp flera händelser mellan 1260 och 1448 som stod i
samband med slottets ställning som riksborg. Hans uppfatt-
ning om Kärnans ålder var rent fabulatorisk då han gjorde gäl-
lande att tornet hade byggts vid tiden för Kristi födelse, ”då
Frode III var Danmarks kung, eller så omkring”. Detta påstå-
ende grundade han på två latinska versrader som han sade sig
ha funnit i gamla skrifter:

Tempora natalis Christi turris capitalis Helsingborg 
struitur, 

velut in scriptis reperitur.67

Madsen säger ingenting om var han funnit versraderna och
det är inte omöjligt att han skrivit dem själv. I så fall kan han
ha blivit inspirerad av två liknande rader som han också cite-
rar. De är på danska och handlar om staden Lund:

Den thid Christus lod sig føde, 
Stod Lund oc Schanør i fegreste grøde.68

Båda verserna blev flitigt citerade under den följande tiden.
Den förste som förde dem vidare var Herman Chytræus och
från honom går linjen till Arild Hvitfeldt. Därefter följde ett
stort antal danska 1600- och 1700-talshistoriker. Dateringen
av Kärnan och Helsingborgs slott till tiden för Kristi födelse
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och den mytiske kung Frode III:s tid blev därmed en allmänt
accepterad sanning i dansk historieskrivning.69 Henrik Ger-
ner, kyrkoherde i Birkerød, gjorde i sin panegyrik över Chris-
tian V, utgiven 1681, gällande att den latinska texten var en
munkvers som hade stått att läsa ”över Helsingborgs port”.70

Madsens mytiska datering levde länge kvar. Den upprepades
i kyrkoherde Jöns Rönbecks otryckta beskrivning av staden
från 1729 och återgavs i diverse reseskildringar på 1700-
talet.71 Myten om borgens uråldriga historia avlivades såsom
varande rena fantasier av C. G. Brunius år 1845.72

Vid sidan av Mogens Madsens fantastiska teori om borgens
ålder fortlevde dock även en mera realistisk tradition som gick
tillbaka på en anonym Skånebeskrivning från Christian IV:s
tid.73 Enligt denna hade både Kärnan och Helsingborgs slott
i dess helhet uppförts av Valdemar Atterdag. 1759 påstod den
flitige resenären Abraham Hülphers att borgen var uppförd
av Erik av Pommern, en uppgift som återkommer i Lorentz
Gillbergs ekonomisk-historiska beskrivning av Malmöhus län
1765.74

En utförlig skildring av stadens historia blev färdig 1798.
Den var skriven av Elias Follin, kyrkoherde i Helsingborg
1785–1801. Boken trycktes dock inte förrän 1851.75 Utgiva-
re var då Peter Wieselgren, även han kyrkoherde i staden.
Wieselgren hade fått tag på manuskriptet under sin tid som
bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket i Lund. Han försåg
verket med noter, kommentarer och tillägg. Follin tog inte
ställning till frågan om Kärnans och Helsingborgs slotts ålder.
Hänvisande till stadens vapen hävdade han emellertid att
borgen ursprungligen hade bestått av tre torn. Detta stadsva-
pen hade skapats på 1500-talet och var i bruk till 1916 då det
ersattes med ett nytt som baserade sig på ett medeltida sigill.
Det nya stadsvapnet visar en borg bakom en krenelerad mur.76

Carl Georg Brunius griper in
Forskningen kring borgens historia hade redan kommit in i
en ny fas då Follins stadshistoria äntligen publicerades. Kring
mitten av 1840-talet hade Kärnan blivit föremål för en bygg-
nadsarkeologisk undersökning som genomfördes av Carl
Georg Brunius (1793–1869), professor i grekiska vid Lunds
universitet. I sin egenskap av universitetets rektor hade han
övertagit ansvaret för restaureringen av Lunds domkyrka,
vilket förde med sig att han greps av ett enormt intresse för

medeltida arkitektur och konsthistoria. Vid sidan av sin pro-
fessur ägnade han sig åt arkitekturhistorisk forskning och
restaurering av medeltida byggnader, samt gjorde upp ritning-
ar för nya kyrkor.77 Åren 1843–46 uppehöll sig Brunius långa
tider i Helsingborg för att planera och leda restaureringen av
Mariakyrkan, samt för att övervaka byggandet av ett nytt skol-
hus vid Södra Storgatan. I detta sammanhang lade han mär-
ke till att Kärnan höll på att förfalla och bestämde sig då för
att dokumentera tornet innan det var för sent. Resultatet blev
den samling av uppmätningsritningar och teckningar av Kär-
nan som nu förvaras i Riksantikvarieämbetets topografiska
arkiv (ATA). På basen av sina undersökningar gav Brunius ut
en bok om Kärnan med litografiska illustrationer, Historisk och
Arkitektonisk Beskrifning öfver Helsingborgs Kärna.78 Bilderna i
boken avviker dock starkt från teckningarna.79 För att få veta
hur Kärnan såg ut på 1840-talet måste man därför gå till ori-
ginalmaterialet. 

Ritningarna finns bevarade både som skisser med måttupp-
gifter och renritade i olika versioner. Brunius utgick från den
ursprungliga våningsindelningen och räknade med sju
våningsplan i Kärnan (fig. 85). De renritade planerna skiljer
sig från skisserna såtillvida att mindre skavanker i murarna har
rätats ut. Sålunda har dörröppningen mellan portgången på
plan 2 och spiraltrappan, som finns med i skissen, lämnats bort
i den slutgiltiga utformningen. På en skärning av tornet mot
nordväst ser man gräset växa uppe på murarna och exteriör-
bilderna visar ruinens tillstånd på 1840-talet (fig. 86).

I boken beskriver Brunius Kärnan våning för våning. Fram-
ställningen är livfull och författaren uppehåller sig vid många
detaljer. Han påpekar att den nordvästra och sydöstra väggen
i kungssalen uppvisar spår efter ett försvunnet bjälklag mel-
lan plan 4 och 5. Han säger också att balkongen framför
ingången till rum 506 inte kan ha tjänat som predikstol utan
hör ihop med en tidigare trappa. Det stora fönstret i rum 407
har ursprungligen varit en dörr som har lett ut till en balkong
med ”rosade” fönster. Ett motsvarande burspråk har funnits
rakt ovanför på plan 7. Den sammanslagna tredje våningen
tolkar han som den kungliga bostaden och rum 406 som ett
”bönrum eller borgkapell”. Intressanta är också Brunius
berömmande ord om Kärnans byggnadsteknik, tornets spiral-
trappa betecknar han som ett mästerverk.80

Brunius var den förste som diskuterade Kärnan ur ett
konsthistoriskt och byggnadsarkeologiskt perspektiv. Före-
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Fig. 85. Planer och en sektion mot sydväst av Kärnan ritade av Carl Georg Brunius 1843–1844 på basen av egna
uppmätningar. I sina uppmätningar utgick Brunius från tornets byggnadshistoria och räknade därför med sju våning-
ar. Denna version av ritningarna är utförd med tanke på publicering och därför har planernas benämningar ändrats
och skavanker i murarna rätats ut.



komsten av spetsbågiga muröppningar och valv övertygade
honom om att tornet hade uppförts under medeltidens sena-
re del och det parallella användandet av rundbågar såg han
som ett tecken på att man önskade göra byggnaden så stark
som möjligt. Han var också den förste som satte in Kärnan
och Helsingborgs slott i ett borghistoriskt sammanhang.81

Utgående från sina stilhistoriska kunskaper kom han fram
till att tornet inte kunde ha byggts före Valdemar Atterdags
regeringstid (1340–75). Han uteslöt dock inte möjligheten
att Kärnan i själva verket var yngre, att tornet kunde ha upp-
förts av drottning Margareta (1376–1412) eller Erik av Pom-
mern (1412–39).82 När han 1850 återvände till detta tema
hade han emellertid skiftat åsikt. Nu hävdade han med
bestämdhet att Kärnan uppförts av Valdemar Atterdag, efter
det att denne år 1360 hade återförenat Skåne med Dan-
mark.83

Från Hans Hildebrand till Francis Beckett
Brunius syn på Kärnans byggnadshistoria blev riktgivande för
forskningen under resten av 1800-talet. Hans beskrivning av
tornets tillstånd påverkade också den allmänna opinionen till
förmån för att rädda ruinen från ett totalt förfall.84 Stadens
myndigheter gjorde några halvhjärtade försök att bättra på
situationen, men det dröjde innan ärendet tog fart. Den 12
juli 1880 vände sig riksantikvarien Hans Hildebrand i en
skrivelse till stadsfullmäktige i Helsingborg och förordade en
restaurering av Kärnan.85 Han var sin tids främsta expert på
området. I sitt stora verk om Sveriges medeltida kulturhisto-
ria tog han ställning till Kärnans byggnadshistoria. I stora drag
anslöt han sig till Brunius tolkningar, men var av annan
mening i fråga om tornets datering, han ansåg att Kärnan hade
uppförts redan på 1100-talet.86

Hildebrands skrivelse till stadsfullmäktige blev uppmärk-
sammad i Helsingborg, men ledde inte till några konkreta
åtgärder. Först när stadens ledande gestalt på 1890-talet, kon-
sul Oscar Trapp, tog hand om ärendet kom planeringen igång
och Kärnan restaurerades 1893–94 under ledning av arkitekt
Alfred Hellerström. Arbetet föregicks inte av någon forskning
och man dokumenterade inte heller vad som utfördes, men
Hellerströms uppmätningsritningar och teckningar är idag till
stor nytta vid studiet av Kärnans byggnadshistoria (fig. 87).87

Efter restaureringen var Oscar Malmström den första som

i en populärt avfattad skrift tog ställning till borgens historia.
Han fäste uppmärksamhet vid 1600-talets kamerala källor som
hjälpmedel för att skapa en fylligare bild av slottets äldre his-
toria. Malmström ansåg att Kärnan var nära besläktad med
Gåsetornet i Vordingborg som Valdemar Atterdag hade låtit
uppföra. Som den förste framhöll han att Kärnan har tillkom-
mit i två etapper. Han menade att Valdemar Atterdag hade låtit
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Fig. 86. Kärnans exteriör från söder enligt Carl Georg Brunius 1843–1844. Rui-
nen är i stort sett i samma tillstånd som på de äldsta fotografierna. På 1880-
talet ersattes den branta stentrappan med en bekvämare trätrappa. Brunius
tolkade dörröppningarna på plan 4 och plan 7 som utgångar till balkonger
eller burspråk, men avsaknaden av bjälkhål antyder att det var fråga om varu-
intagsportar.
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Fig. 87. Sektion mot sydväst och tre planer
av Kärnan ritade av Alfred Hellerström 1893.
Inför restaureringen av Kärnan studerade
denne noggrant tornets arkitektur. I sektio-
nen A–B har han fritt prickat in rökgångar-
na, tydligen med tanke på att utnyttja dem
för tornets ventilering. I planerna dokumen-
teras bjälkkransen på plan 5 och murbalkar-
na på plan 7 samt den projekterade takpla-
tån.



uppföra den nedre, äldre delen av tornet, medan påbyggna-
den härstammade från drottning Margaretas eller Erik av
Pommerns tid.88

I början av 1900-talet var arkitekten och konsthistorikern
August Hahr den stora auktoriteten på borgforskningens
område. Under hans ledning utgavs bokverket Skånska bor-
gar i uppmätningsritningar, fotografiska avbildningar samt beskri-
vande text, som utkom i tolv häften under åren 1914–22. I
inledningen till detta verk gjorde Hahr gällande att Kärnan
till en början skulle ha uppförts av sandsten i fyra våningar
och att fasaderna senare skulle ha klätts om med tegel.89 Den

egentliga texten om slottet skrevs dock av Akke Kumlien,
amanuens vid Lunds universitets historiska museum. Han
anslöt sig i huvudsak till Brunius och Hildebrands tolkning-
ar. Konsolerna i kungsvåningens valv daterade han till 1300-
talets mitt och själva valvet till utgången av detta sekel. Port-
öppningen på plan 4 hade enligt hans mening lett ut till en
så kallad pechnase, alltså ett karnap med öppningar i golvet för
att hälla ner kokande tjära på angripare.90 En annan av med-
arbetarna i bokverket, Pär Axel Olsson, framhöll dock att
pechnase-teorin var omöjlig eftersom porten i fråga inte var
belägen ovanför ingången till tornet. Hans förslag var att
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Fig. 88. De personer som deltog i Mårtenssons utgrävningar 1932 förblev som brukligt odokumenterade. Detta gruppfoto av nio arbetare har händelsevis beva-
rats, men namnen på de avbildade har inte antecknats. Gruppen står söder om mantelmuren och har antagligen medverkat vid renoveringen av murresterna.



dörröppningarna på plan 4 och 7 hade lett ut till försvarsbal-
konger.91

Konsthistorikern Francis Beckett gav 1926 ut andra delen
av sin bok om medeltidens konst och arkitektur i Danmark.
I sin presentation av Kärnan utgick han från Hahr och Kum-
lien, men framförde även egna tolkningar. Han uppfattade tor-
net som en barfred, ett fristående försvarstorn, och menade i
likhet med Hahr att Kärnan ursprungligen hade uppförts av
enbart sandsten och att tornet senare hade blivit ombyggt och
beklätt med tegel. Ombyggnaden förlade han till tiden kring
år 1400.92

Torsten Mårtensson går vidare
Stadsfullmäktige i Helsingborg beslutade 1918 att anslå medel
till ett verk om stadens historia och en historikkommitté till-
sattes för att svara för utgivningen. Den framstående arkiv-
mannen, urkundsutgivaren och historikern Lars Magnus
Bååth knöts som redaktör och författare till verket som fick
namnet Hälsingborgs historia, senare ändrat till Helsingborgs his-
toria. Torsten Mårtensson utsågs till redaktionssekreterare
och engagerades även som författare av de byggnadshistoris-
ka avsnitten i verket.
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Fig. 89. Torsten Mårtensson
publicerade 1934 en perspek-
tivteckning som visade hur han
tänkte sig att Kärnan såg ut då
den stod färdig kring mitten av
1400-talet.Avbildningen av tor-
net motsvarar i stort sett verk-
ligheten, men mantelmuren
med Lilla tornet och bryggorna
till portarna i sydvästfasaden är
rena fantasiprodukter liksom
den nya hallbyggnaden till
vänster.



Bååth tog sig an Helsingborgs medeltid. Han delade in ske-
det i två perioder med gränsen lagd vid 1250. Resultatet av
hans forskningsmödor publicerades 1925 och 1933.93 Bååth
behandlade självfallet även borgen i sin text. Han förmodade
att slottet ursprungligen, kanske redan 1085, hade bestått av
en träanläggning innanför en jordvall. Senast på Valdemar
Sejrs tid skulle träborgen emellertid ha byggts om till en sten-
borg bestående dels av en ringmur, dels av ett ”fast hus” i form
av en donjon, alltså ett försvars- och bostadstorn. Med
utgångspunkt från historiska fakta höll Bååth för troligt att
donjonen omkring år 1310, på initiativ av Erik Menved, hade
ersatts av Kärnan.94 I andra delen av stadens historia anslöt
han sig emellertid till den tolkning av Kärnans dateringar som
Mårtensson vid det laget hade lanserat.95

Torsten Mårtenssons verk Medeltida byggnadshistoria skul-
le egentligen ingå i andra delen av stadens historia, men
Bååths framställning blev så omfångsrik att den fyllde hela
bandet. Mårtenssons texter publicerades därför i en egen
volym som trycktes 1934.96 Samtidigt trycktes en separat
upplaga av borgavsnittet för att läggas fram som gradual-
avhandling i konsthistoria vid Lunds universitet med rubri-
ken Hälsingborgs slott under medeltiden. Ett bidrag till det nor-
diska borgväsendets historia. 

Mårtenssons avhandling var viktig i det avseendet att han
där publicerade resultaten av de arkeologiska undersökning-
ar han åren 1931–32 hade genomfört i Slottshagen (fig. 88).97

Den runda kastalen var tidigare helt okänd, liksom resterna
av en sekundär murgrund runt denna, som av Mårtensson tol-
kades som ett första försök att bygga ett kvadratiskt kärntorn.
Upptäckten att Mikaelstornet ursprungligen hade varit en
rundkyrka var också en nyhet. En del av de övriga tolkning-
arna var däremot mindre lyckade. Med hjälp av en livlig fan-
tasi föreställde sig Mårtensson att de två murgrunder som
sträcker sig norrut från mantelmuren skulle härstamma från
ett tegelpalats, som han kallade ”den yngre hallbyggnaden”,
och att ett område nordost om Kärnan skulle ha avskilts till
en förborg då tornet uppfördes (fig. 89).98

De två diken som Mårtensson sammanförde under beteck-
ningen ”det T-formade diket”, blev av stor betydelse för hans
syn på Kärnans tillkomst (fig. 24). Med hjälp av ett mynt från
Magnus Erikssons tid, som hittades i det längre dikets fyll-
ning, daterade han diket till år 1332. Det skulle då ha grävts
som gräns när borgen delades upp mellan kung Magnus och

greve Johan av Holstein och skulle ha fyllts igen 1343 då Mag-
nus fick hela borgen i sin hand. Tornet kunde alltså på inga
villkor ha börjat uppföras före detta år.99

Kärnan innehar huvudrollen i Mårtenssons avhandling,
även om hans fältundersökningar i tornet inskränkte sig till
att gräva ut sockelplanet och avlägsna fyllningen ovanpå
kungssalens kryssvalv. Utgående från sin analys av murarna
delade han upp Kärnans byggnadshistoria i tre avsnitt. Bot-
tenvåningen och de fyra följande våningarna uppfördes under
den första byggnadsperioden. Därefter följde ett längre uppe-
håll som markeras av bomhålskransen på plan 5. Enligt Mår-
tenssons tankegång berodde uppehållet på att Kärnan ingick
i ett storslaget projekt, som även omfattade Tornmanteln, Lil-
la tornet och den nya hallbyggnaden (fig. 89). Han föreställ-
de sig Tornmanteln som ett försvarsverk i flera våningar med
Lilla tornet som trapphus. Då alla dessa byggnadsverk upp-
fördes parallellt, måste arbetena på Kärnan vänta tills man-
telmuren hade nått upp till fjärde våningens höjd.100

Under pausen mellan de båda första byggnadsskedena skul-
le tornet ha drabbats av den eldsvåda som förstörde de båda
översta bjälklagen. Den andra byggnadsetappen inleddes med
att de skadade mellangolven rekonstruerades, varefter våning-
arna på plan 6 och 7 samt försvarsvåningen tillfogades. När
även arbetena på tornmanteln hade slutförts stod tornet fär-
digt att tas i bruk som kungligt bostadstorn.

Enligt Mårtensson hängde det tredje byggnadsskedet sam-
man med att Kärnan förlorade sin ställning som residens. Den
kungliga bostaden förlades till den så kallade Frustugan, ett
hus som stod i förbindelse med Mikaelstornet, där kungen
sedan gammalt hade sin camera rotunda. Rundkyrkan togs nu
ur bruk och Kärnans bostadsvåning byggdes om till slottskyr-
ka. Kungssalens sydöstra fönsternisch utvidgades för att tjä-
na som kor i den nya kyrkan och portgången i sydväst försto-
rades till en kryssvälvd kammare med eldstad. Den öppna spi-
sen i rum 401 slopades, eftersom en kyrka inte behövde någon
värmekälla.101

Fyndet av den runda kastalen och upptäckten att Mikaels-
tornet ursprungligen hade varit en rundkyrka gav Mårtens-
son anledning att förlägga borgens grundläggning till mitten
av 1100-talet.102 Denna tidiga datering stöddes av att dessa
båda byggnader hade uppförts helt utan användning av tegel,
ett byggnadsmaterial som togs i bruk i Skåne i slutet av 1100-
talet.103 Mårtensson räknade med att även ringmuren härstam-
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made från samma tid. Detta gällde dock endast muren i sig,
eftersom de halvrunda tornen måste vara yngre. Motsvaran-
de torn i Vordingborg och Tönsbergshus daterades nämligen
till 1300-talet.104

Mårtenssons tidsfästning av Kärnans byggnadsskeden var
svagt underbyggd. Han tänkte sig att tornet hade grundlagts
på 1420-talet, då Erik av Pommern (1396–1439) lät bygga
Krogen i Helsingør som bas för uppbörden av Öresundstul-
len. Arbetena i Helsingborg skulle ha pågått ännu 1427 då
kungen förhandlade med den svenska ärkebiskopen i sin run-
da kammare ovanför S:t Mikaelskapellet. När tornet stod
färdigt omkring 1430 togs det i bruk som residens men över-
gavs redan i slutet av samma sekel då den kungliga bostaden
byggdes om till slottskyrka. Som stöd för sin datering av Kär-
nans ombyggnad använde Mårtensson ett mynt från kung
Hans tid (1481–1513) som han hade hittat i fyllningen ovan-
på valvet över Kärnans tredje våning.105

Beröm och kritik
Mårtenssons avhandling fick ett positivt mottagande. Sveri-
ges då ledande byggnadshistoriker, Erik Lundberg, var till en
början full av beundran och påpekade 1940 att det runda sand-
stenstornet i Helsingborg måste vara samtidigt med kastalen
på Sprogø i Stora Bält, som kung Valdemar den store hade
låtit uppföra vid 1100-talets mitt.106 Några år senare ställde
sig Lundberg dock kritisk till tanken att Kärnan skulle ha till-
kommit på initiativ av Erik av Pommern. Han räknade istäl-
let med Valdemar Atterdag (1340–75) som tornets byggher-
re, men godkände Mårtenssons tanke att kungsvåningen i slu-
tet av 1400-talet hade byggts om till slottskyrka.107 I fråga om
Kärnans upphovsman anslöt sig Lundberg till Aage Roussell
som 1942 hade framfört att Kärnan hade grundlagts av Val-
demar Atterdag, en åsikt som även andra forskare acceptera-
de.108

Armin Tuulse reste 1949 invändningar mot Mårtenssons
tolkning av mantelmuren och presenterade ett alternativt
förslag, med en avsevärt lägre mur (fig. 90). I likhet med Pär
Axel Olsson menade Tuulse att Kärnan ursprungligen hade
varit försedd med en utkragad skyttebalkong i höjd med gol-
vet på plan 7.109 I uppslagsverket Svenska slott och herresäten pre-
senterade Bengt G. Söderberg Mårtenssons och Tuulses
rekonstruktionsförslag som tänkbara alternativ. Även han räk-

nade Valdemar Atterdag som upphovsman till Kärnan och
godkände tanken att kungsvåningen hade byggts om till ett
slottskapell.110

Monica Rydbeck hade däremot svårt att acceptera tanken
att ombyggnaden av tornet skulle ha ägt rum först i slutet av
1400-talet och klandrade Mårtensson för att han hängde upp
sin datering på ett enda mynt. Hon påpekade att valvet i Kär-
nan är ett helstensvalv, en omständighet som pekade på tidigt
1300-tal. Men då hon godkände tanken på att Erik av Pom-
mern var tornets byggherre föreslog hon en datering av val-
vet till 1400-talets andra fjärdedel.111

Den danske borgforskaren Vilhelm la Cour behandlade
Helsingborgs slotts byggnadshistoria i sitt arbete om danska
borgar från äldre medeltid, som publicerades 1972. I detta verk
satte han in de danska borgarna i ett utvecklingshistoriskt sys-
tem och räknade ringvallen som den första medeltida borg-
typen med rötter i 1000-talet. Därnäst följde wartherna, allt-
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Fig. 90. Torsten Mårtenssons tolkning av mantelmurens ursprungliga gestalt-
ning väckte diskussion. Borgforskaren Armin Tuulse publicerade 1949 ett
alternativt förslag som gick ut på att muren endast skulle ha motsvarat tor-
nets två nedersta våningar. Tuulse tänkte sig att de stora balkarna på plan 7
skulle ha burit upp en försvarsbalkong runt tornet, en lösning som inte får stöd
av byggnadsarkeologiska fakta.



så det som på svenska brukar kallas kastaler. De första war-
therna skulle enligt la Cour ha byggts på initiativ av Knut
Lavard efter år 1110. Följande steg i utvecklingen represen-
terades av kastellet, som togs i bruks på Valdemar den stores
tid (1157–82).112

Enligt la Cour passade Helsingborg förträffligt in i syste-
met. Den äldsta anläggningen på platsen skulle ha varit en
ringvall, motsvarande vallgraven kring borgen. Visserligen har
inga spår av en sådan vall påträffats, men la Cour påpekade
att Helsingborg finns omnämnt redan på 1000-talet då ring-
vallen var den enda tänkbara borgtypen.113 Det runda sand-
stenstornet representerade för honom warth-skedet, och ring-
muren passade bra in i kastellperioden.114 I detta sammanhang
tog la Cour inte ställning till Kärnans byggnadshistoria efter-
som hans bok enbart behandlade tiden före 1250.

Rikard Holmberg disputerade 1977 med en avhandling om
den skånska Öresundskustens medeltid. I fråga om Helsing-
borg tog han avstånd från la Cours tanke på en ringvall, han
räknade i stället med att det hade funnits en fornborg i områ-
det mellan Hälsovägen och Långvinkelsgatan norr om slot-
tet.115 Kastalen, S:t Mikaels rundkyrka och ringmuren date-

rade han till 1100-talet.116 Han godkände inte Mårtenssons
datering av det så kallade T-formade diket till 1340-talet, med
ett enda mynt som dateringsunderlag, utan menade att de båda
dikena var tomtgränser från 1100-talet. Med stöd av historiskt
kända fakta räknade Holmberg med att Kärnan började upp-
föras av Erik Klipping (1259–86) omkring år 1283, och att
arbetena slutfördes av dennes son och efterträdare Erik Men-
ved omkring 1313.

Holmberg diskuterade inte dateringen av Kärnans om-
byggnad, men han protesterade mot Mårtenssons uppfattning
att bostaden i detta sammanhang skulle ha flyttats ut ur tor-
net och att den nya salen skulle ha inrättats till slottskyrka.
Holmberg hävdade istället att tornet först nu utformades till
en värdig kungabostad, som omfattade den välvda salen med
sitt oratorium i sydost och en bekväm kammare i sydväst. Sam-
tidigt byggdes rummen på plan 6 och 7 om till en välvd fes-
tal.117 Holmberg tog initiativ till en dendrokronologisk under-
sökning av de äldre takbjälkarna i Kärnan, men resultatet av
detta första försök att datera bjälkarna med hjälp av årsring-
arna var ännu inte klart då hans avhandling gick i tryck.
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Dendrokronologiska undersökningar 
Den dendrokronologiska dateringsmetoden, som första gång-
en prövades i Kärnan 1976 på Rikard Holmbergs initiativ,
hade en lång historia bakom sig. Den skånska grundkurvan
för ek var ännu under uppbyggnad, men 1981 kunde de pro-
ver som tagits i Kärnan ges en preliminär datering (fig. 91).
Enligt den hade träden/bjälkarna i taken över den första och
andra våningen fällts under vinterhalvåret 1317/1318, senare
justerat till 1318/1319. Med avsikt att försöka få fram en säk-
rare och mera exakt datering togs nya prover 1985–86 och
1991. Sammanlagt togs 21 prover i takbjälkarna, fem över bot-
tenvåningen (plan 1), åtta över första våningen (plan 2) och
lika många över andra våningen (plan 3).118

Resultaten från de dendrokronologiska undersökningarna
har tidigare publicerats i annat sammanhang.119 I det följan-
de ges dock en sammanfattande redogörelse för resultaten. I
taket över bottenvåningen (plan 1) återstod endast fyra origi-
nalbjälkar. Ingen av dem hade splint bevarad, alltså de ytters-
ta årsringarna, vilket omöjliggjorde en exakt datering. Den
äldsta bjälken har 99 årsringar men har ursprungligen haft fler.
Den yttersta bevarade årsringen är från 1295. Till detta bör
läggas ett okänt antal år för den försvunna splinten, uppskatt-
ningsvis 15–25 år, vilket innebär att fällningstiden ungefärligt
kan dateras till 1310-talet. 

De åtta bjälkarna i taket över den första våningen (plan 2)
är betydligt bättre bevarade. Samtliga är originalbjälkar. Sju

har splint och sex har dessutom bark eller synliga spår därav.
Dessa sex bjälkar kunde ges en årsexakt datering, fällnings-
tiden kunde tidfästas till vinterhalvåret 1315/1316.120

Av de nio bjälkarna i taket över den andra våningen (plan
3) är åtta originalbjälkar medan den nionde är en sekundärt
infälld bjälke av fur.121 Sex av originalbjälkarna har både splint
och bark. Fällningstiden för dem visade sig vara vinterhalv-
året 1316/1317. Att också de två resterande, men icke exakt
daterbara, originalbjälkarna fälldes samtidigt finns det ingen
anledning att betvivla.

De dendrokronologiska undersökningarna gav ett stabilt
källunderlag vad beträffar dateringen av Kärnan.122 Det gäl-
ler dock bara den första och andra våningen. I den ursprung-
liga tredje våningen (plan 4) och våningarna däröver är de
ursprungliga takbjälkarna inte bevarade, och i dem finns inte
heller något annat bevarat virke som kan dateras med dendro-
kronologisk metod. 

Undersökningarna visade alltså under vilket vinterhalvår trä-
den till takbjälkarna fälldes. I äldre tider fälldes träd alltid på
hösten när de hade avlövats och saven var på väg ner i rotsys-
temet. I de nordiska länderna byggdes i allmänhet inte sten-
hus på vintern då kylan gjorde det svårt att bereda och hante-
ra kalkbruk. Detta innebar att arbetena på byggnader som stod
under uppförande som regel avbröts under senhösten.123 De
halvfärdiga byggnaderna täcktes därefter med provisoriska
tak. På en byggnad som Kärnan avbröts troligen byggnadsar-
betena för säsongen då murarna uppförts till ett nytt bjälklag. 
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De träd som skulle fällas valdes utifrån stammens omfång.
De fick givetvis inte vara för klena, men heller inte för tjocka.
När de hade fällts bilades de till fyrkantiga bjälkar. Därvid blev
bjälkens diagonaler på flera ställen identiska med stammens
diameter. Där det förhåller sig så kan de yngsta och således
de yttersta årsringarna (splinten) ha bevarats, och i bästa fall
kan det även finnas rester eller spår av bark. Som framgått har
det varit fallet med många av bjälkarna i Kärnan, och det är
därför som dateringen kunnat göras årsexakt. 

Virket var alltså färskt när bjälkarna sattes på plats. Det stred
visserligen mot den praxis bland snickare och timmermän som

säger att virke ska ligga och torka ett visst antal år, på senare
tid ett år per tum, innan det används. Den dendrokronolo-
giska undersökningens enhetliga bild av bjälkarnas fällnings-
tid visar att så inte skedde vid byggandet av Kärnan. 

Det faktum att träden till bjälkarna i taket över den andra
våningen (plan 3) fälldes ett år senare än träden till bjälkarna
i våningen under (plan 2) visar att fällningen skedde efterhand
som tornet sköt i höjden, av allt att döma en våning per år.
Kunskapen om tidsskillnaden kan användas till att beräkna
både vilket år bakåt i tiden som byggandet kan tänkas ha
påbörjats och vilket år framåt i tiden som man vid byggandet
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Fig. 91. Takbjälkarna i Kärnans andra våning, sedda från rum 301. Bjälkarna har tillverkats av träd som fällts under vinterhalvåret 1316/1317.
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Fig. 92. Vid 2001 års utgrävning av
Mikaelskapellet framkom överraskande
några mer eller mindre intakta medel-
tida gravar intill kyrkobyggnaden.
Utifrån de gravlagdas armställningar,
och gjorda C14-analyser, kan gravarna
dateras till perioden 1240–1400.
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Fig. 93. Vid 1998 års utgrävning
studerades relationen mellan
Kärnans mantelmur och den yng-
re hallbyggnaden vars grundmur
ses till höger på bilden. Arkeolo-
gerna Joakim Thomasson och
Magnus Andersson är här i sam-
språk med Torkel Eriksson som
initierade undersökningen.



av den fjärde våningen kan tänkas ha sparat ut de stora och
genomgående bjälkhål som finns i murarna kring huvudtor-
net strax under nivån för bjälklaget över den fjärde våningen.
Med ett sådant resonemang skulle uppförandet av botten-
våningen ha slutförts vinterhalvåret 1314/1315 medan fjärde
våningen slutfördes först 1318/1319, en byggtid som alltså
sträckte sig över flera år.

Nya grävningar
De spännande resultaten av de första dendrokronologiska
undersökningarna i Kärnan inspirerade Helsingborgs kul-
turnämnd att föreslå att området kring Kärnan skulle göras
till föremål för nya arkeologiska utgrävningar. Som ett led i

detta arbete utförde Riksantikvarieämbetet UV Syd en prov-
borrning i östra delen av Slottshagen (öster om Slottshags-
vägen) år 1987. Syftet var att söka klarhet i kulturlagersitua-
tionen. Sammanlagt 42 hål borrades med en borrbandvagn.
Kulturlagertjockleken varierade stort mellan de olika borrhå-
len, från ett par decimeter till drygt sex meter. Över större
delen av den undersökta ytan var dock lagertjockleken mel-
lan 1 och 2 meter. Undersökningen gav ingen entydig bild av
kulturlagerförekomsten i området, och inte heller om lagrens
datering eller bebyggelsens karaktär.124

Mot slutet av 1990-talet återupptogs de arkeologiska
undersökningarna i området, nu som del av förberedelserna
för föreliggande arbete. Ännu en serie provborrningar
genomfördes 1998 för att bland annat söka spåra bevarade
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Fig. 94. Kulturlagren intill mantelmuren och hallbyggnaden är kraftigt omrörda. I ena hörnet av 1998 års grävningsschakt framkom dock en grop där kulturlag-
ren var mer intakta. På bilden undersöks gropfyllningen av Magnus Andersson.



lämningar av den medeltida ringmuren. Sammanlagt 82 hål
borrades. Inte i något av borrhålen gjordes iakttagelser som
tydde på intakta partier av ringmuren. Detta talar för att den
medeltida ringmuren raserades ända ned i grunden vid det
sena 1600-talets rivningsarbeten. Kulturlagertjockleken varie-
rade stort inom det undersökta området. Merparten av borr-
proverna var mellan 1,8 och 2,5 meter djupa, men några upp-
visade avsevärt större djup. Ett av dessa uppmättes till mer
än sex meters djup.125

Vid 1998 års provborrningar diskuterades även de övriga
medeltidsbyggnaderna kring Kärnan. En hypotes framkasta-
des att den hallbyggnad som Torsten Mårtensson beskrivit som
yngre i förhållande till Kärnan och dess mantelmur i själva ver-
ket var äldre än denna, möjligen utgörande en romansk sten-
byggnad som varit samtida med Kärnans tornföregångare.
Denna frågeställning prövades genom ett mindre utgräv-
ningsschakt beläget på utsidan av mantelmurens nordöstra
hörn (fig. 93-94). Undersökningen syftade till att klarlägga de
stratigrafiska förhållandena mellan Kärnans tornmantel och
den yngre hallbyggnaden. Resultaten visade att hallbyggna-
den sannolikt är äldre än mantelmuren, troligen uppförd
under 1200-talets andra hälft. Mantelmuren har helt klart
anlagts vid ett senare skede. Att de bägge murarna har tillkom-
mit vid två skilda tillfällen indikeras av att byggnadstekniker-
na samt grundläggningsnivåerna är mycket olika. Undersök-
ningens resultat antyder även att hallbyggnaden aldrig anslu-
tit till tornmanteln. Det tillvaratagna fyndmaterialet spänner
över tiden från tidig medeltid till modern tid. Det stora fler-
talet av dessa fynd framkom dessvärre i kulturlager som om-
rörts i samband med Mårtenssons utgrävningar på 1930-
talet, som därmed demolerat den ursprungliga stratigrafiska
sekvensen på platsen.126

Sommaren 2001 genomfördes ytterligare en mindre forsk-
ningsgrävning som ett led i föreliggande arbete. Denna gång
prövades Torsten Mårtenssons tolkning av Rundelen eller S:t
Mikaels torn vilket bedömdes vara en ursprunglig rundkyrka
som senare inkorporerats i borgens ringmur. Som alternativ
fördes en hypotes fram om att tornet uppförts som profant
befästningstorn jämförbart med Gåsetornet i Vordingborg.
Vid undersökningen framkom, en bit från kyrkan, bland annat
en hårt nedbruten murlämning samt ett mäktigt raseringslager
av äldre datum. Murlämningen tolkades som kärnan, alltså
innanmätet, i en skalmur. Ingenting återstod av dagermuren,

men av raseringsmassornas sammansättning kunde man slu-
ta sig till att denna utgjorts av tegel och större markstenar.
Murbredden uppmättes i det mycket smala schaktet till 3,2
meter. Grundmurens botten låg cirka 2,3 meter under dagens
marknivå. En möjlig tolkning är att den framkomna murläm-
ningen utgör resterna efter den medeltida ringmuren som sku-
rits på diagonalen. Dess bredd är dessvärre omöjlig att bestäm-
ma då schaktets vinkel över muren är okänd. Det stora insla-
get av tegel i murens kärna och i dess grund talar för att muren
troligen kan dateras till hög- eller senmedeltid, sannolikt
1300–1400-tal.127

Även det runda tornet kom att undersökas genom ett
mindre schakt. Större delen av detta låg inom Mårtenssons
schaktbegränsning men berörde även helt orörda medeltida
kulturlager. Cirka 30–40 centimeter under dagens marknivå
framkom grundmuren bestående av en yttre kant av mycket
stora stenar som lagts på, eller var något nedgrävda i, det ste-
rila gruset. Innanför denna kantkedja låg ett stort antal stör-
re, medelstora och små stenar kallmurade. Såsom bindeme-
del hade endast lera använts. Ingenting av dagermuren fanns
kvar, men från Mårtenssons grävningar vet vi att den bestod
av radiellt huggna sandstenskvadrar. I fråga om dateringen
av grundmuren var avsaknaden av tegel av stort intresse. Tegel
saknades nämligen fullständigt i det dokumenterade grund-
murspartiet. Tornets grundmur var dessutom konstruktions-
mässigt mycket olik ringmuren. Murarna är därför knappast
samtida. I stället är det rimligt att anta att rundtornet är avse-
värt äldre, troligen uppfört under tidig medeltid, sannolikt
någon gång under 1100-talets andra hälft eller 1200-talets
början. Nordost om grundmuren framkom, något överras-
kande, omrörda människoben. Efter en noggrann framrens-
ning kunde flera orörda gravar dokumenteras (fig. 92). Gra-
varna framrensades grovt, ritades och fotograferades, men
grävdes ej upp. Gravarna var helt klart medeltida. Utifrån de
gravlagdas armställningar kunde man med viss försiktighet
sluta sig till att gravarna tillkommit någon gång under hög-
medeltiden.128 Två av gravarna har även daterats med C14-
metoden. Dateringarna överensstämmer med armställnings-
dateringarna, vilket innebär perioden 1240–1400.129 De
undersökta gravarna har alltså tillkommit före cirka 1400.
Trots att endast fyra gravar berörts vittnar deras förekomst
om att området utnyttjats som kyrkogård, kortare eller läng-
re perioder, under medeltiden. Det runda tornet har ur-
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sprungligen utgjort en rundkyrka, sannolikt uppförd under
1100-talets senare del. Torsten Mårtenssons slutsatser visa-
de sig i detta avseende vara korrekta medan de alternativa
tolkningarna var felaktiga. 

Ett annat överraskande resultat var att det framkom ett fle-
ra decimeter tjockt kulturlager som var stratigrafiskt äldre än
kyrkogården. Tjocka kolhorisonter i lagret, som för övrigt var
helt tegelfritt, antydde att det utgjorde ett äldre bebyggelse-
lager. Träkol från detta lager kunde dateras genom C14-
metoden. Med stor säkerhet kan detta bebyggelselager date-
ras till sen vikingatid, 800- eller 900-tal.130

Under senvåren 2004 genomfördes en kompletterande
undersökning av Mikaelskapellet (fig. 95–96). Syftet var att
försöka få klarhet i de frågeställningar som väcktes i samband
med 2001 års utgrävning, dels att förmedla de nya forsknings-
resultaten till allmänheten.131 De vetenskapliga målen inrik-
tades på att söka klarhet i ringmurens utseende och datering,
kyrkans planform och datering samt den äldsta bebyggelsens
karaktär. 

Tyvärr visade sig kulturlagren vara avsevärt mer skadade
än vad som väntats. Framför allt var det Mårtenssons under-
sökningar på 1930-talet som varit mer omfattande än vad som
antagits. Detta innebar att möjligheten att diskutera ringmu-
rens och kyrkobyggnadens kronologiska utveckling utifrån
stratigrafiska sekvenser omöjliggjordes.132 För att få absolu-
ta dateringar av byggnaden och i viss mån kunna testa en
eventuell samtidighet mellan de olika byggnadselementen
togs istället en serie kolprover för analys med C14-metoden.
Proverna togs dels ur det kulturlager som tidigare belagts vara
äldre än kyrkobyggnaden, dels ur byggnadens grundmurar.
Samtliga prover kunde dateras till 900-talets andra hälft eller
tiden omkring år 1000.133 De samstämmiga dateringarna be-
ror sannolikt på att jorden som ingår i grundmuren utgörs
av det äldre kulturlagret som söndergrävts och som återfyllts
och packats mellan grundstenarna vid uppförandet av kyrko-
byggnaden. C14-dateringarna visar alltså att kyrkobyggnaden
inte uppfördes på jungfrulig mark. Ingenting tyder dock på
en äldre träkyrka. Någon form av profanbebyggelse har där-
emot existerat på platsen under sen vikingatid och tidig medel-
tid. Kulturlagret kan mycket väl tillhöra en senvikingatida
gårdsanläggning som legat vid landborgsbranten, men några
mer konkreta bevis för en sådan har dessvärre inte framkom-
mit. Några få föremål stödjer idén om en profan gårdsmiljö

under sen vikingatid och tidig medeltid; en skärva av så kal-
lad Östersjökeramik, bränd lera och järnslagg. Det är inte
orimligt att rundkyrkan uppfördes som en privat gårdskyrka
under 1100-talets lopp och att den först senare, under 1300-
eller 1400-talet, inkorporerades i slottets ringmur och däref-
ter omvandlades till ett profant försvarstorn.

Tanken var att undersökningen skulle klargöra kyrko-
byggnadens tillkomsttid. Eftersom de stratigrafiska förutsätt-
ningarna för en sådan diskussion förstörts kunde inga mer
detaljerade uppgifter ges. Det mesta tyder dock på att kyrkan
uppförts vid 1100-talets mitt eller under dess andra hälft.
Undersökningen gav dock som resultat att det inte längre finns
någon anledning att betvivla Mårtenssons slutsatser att kyr-
kans absidkor och rundhus är samtida. Möjligheterna att
undersöka det parti där ringmuren anslöt till rundkyrkan
visade sig dessvärre omöjliga då 1600-talets rivningsarbeten
helt utplånat ringmuren vid detta parti, till och med grund-
muren. Det enda som återstod var en rännformad nedgräv-
ning som slöt an till rundkyrkan.134

Kärnans byggnadsarkeologi
Även inom byggnaden Kärnan har flera ingrepp ägt rum
sedan Mårtenssons undersökningar. Strax före andra världs-
krigets utbrott fattades ett beslut om att bygga in toaletter i
Kärnans översta våning, ett våningsplan som tillkommit i
samband med 1893–94 års restaurering. Arbetena utfördes
dock först 1948–49. För att lösa avlopps- och avrinningspro-
blemet valde man att leda ner rör i ett schakt som togs upp i
den nordvästra muren. Detta schakt sträcker sig ned till den
tredje våningens golvnivå, varefter rören fortsätter nedåt i den
rekonstruerade latrintrumman. Samtidigt försågs även Kär-
nan med ett nytt tak.135

Efter andra världskrigets slut genomgick de tre nedersta
våningarna i Kärnan en omfattande restaurering. Den syfta-
de till att förstärka golven, som hade börjat sjunka. Orsaken
var dels att remstyckena hade förstörts av röta, dels att fler-
talet takbjälkar var rötskadade i ändarna. Remstyckena ersat-
tes med nytt virke 1947–48, och där det visade sig nödvän-
digt förstärktes takbjälkarna. När förstärkningen var färdig
lades nya golv på bjälkarna. 

Under våren 2001 genomfördes ett byggnadsarkeologiskt
forskningsprojekt som valde Kärnan som sitt huvudsakliga
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undersökningsobjekt.136 Syftet var primärt att försöka utveck-
la en dokumentationsmetod för byggnader, men den grund-
forskning som genomfördes i Kärnan har också resulterat i ny
information om dess byggnadshistoriska utveckling.137

Allt sedan 1890-talets stora restaureringsarbeten har under-
hållet av Kärnan varit sporadiskt. Följderna av det eftersatta
underhållet blev på 1990-talet så akut att stenar i det yttre mur-
verket helt enkelt lossnade och föll till marken. Både de yttre
och de inre murarna var i omedelbart behov av reparation.138

En skadeinventering beställdes av kulturstyrelsen i Helsingborg
1996.139 I denna konstaterades att Kärnan hade omfattande
invändiga vittringsskador, att teglet spjälkades och att byggna-
den genom tidens tand ådragit sig diverse konstruktionsmäs-
siga skador. Fjärde våningen stängdes därefter av för allmän-
heten då olycksrisken ansågs vara överhängande. Orsaken till
fjärde våningens skador var framför allt den långa tiden som
ruin då långtgående skador på byggnaden uppstod på grund
av en månghundraårig exponering för vädrets makter.
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Fig. 95. Utgrävningarna av Mikaelskapellet våren 2004. De kvarvarande murarna sedda från öster. I förgrunden, hitom de moderna rören, ses resterna efter den
rundade absidmuren. Några kalkstenskvadrar, som ingått i dagermuren, låg ännu på sin plats.



Utifrån skadeinventeringens resultat beslutade kommun-
styrelsen att en långsiktig vårdplan för Kärnans upprustning
och förvaltning skulle utarbetas. I vårdplanen, liksom i remiss-
svaren, gavs bevarandet högsta prioritet. Väsentligt för bygg-
nadens förvaltning bedömdes vara att en samsyn måste fin-
nas mellan bevarande och tillgänglighet. Kärnan skulle inte
bara bevaras för eftervärlden utan även kunna aktivt använ-
das av medborgarna.140

Det praktiska arbetet inleddes med utarbetandet av ett

åtgärdsprogram, och därefter tillskapades ett projekt som syf-
tade till att på bästa möjliga sätt reparera, renovera och antik-
variskt dokumentera Kärnan. Projektformen präglades av ett
branschmässigt nytänkande.141 Genom denna nyordning lades
grunden för ett delvis annorlunda sätt att planera och leda
reparationsarbetena. Detta tog bättre tillvara de olika aktö-
rernas kompetenser, och inom projektet var rollerna klara och
mandaten tydliga. I och med att en antikvarie var projektle-
dare bedömdes möjligheten att alltid sätta bevarandet av det
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Fig. 96. Utgrävningen av Mikaelskapellet våren 2004. De kvarvarande murarna sedda från nordväst. I förgrunden den hårt sargade rundhusmuren.



kulturhistoriska värdet i första rummet vara större än inom
en traditionell projektform. 

De mest akuta reparationsåtgärderna, på den läckande ut-
siktsterrassen, vidtogs redan 2001. Hösten 2003 satte mer
omfattande arbeten igång, främst på plan 5–6 och i trapphu-
set, och under 2004 var det de yttre murverken som stod i
fokus. Näst i tur står plan 4 (Kungsvåningen) och därefter övri-
ga våningsplan. I skrivande stund väntar alltså flera års repa-

rationsarbeten. Även en översyn av de publika funktionerna
finns med i planerna.

Hittills har projektet inte bara resulterat i att Kärnan är på
väg att iståndsättas utan även i att ny kunskap utvunnits om
byggnaden, av både teknisk, antikvarisk och kulturhistorisk art.
Detta gäller inte minst sambanden mellan material, kon-
struktion och tid. Kärnan är förvisso en konstruktionsmässig
enhet, men den har formats genom århundradenas lopp.142
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Borgområdet
Mycken forskarmöda har ägnats åt Helsingborgs stads äldsta
historia, men den klassiska frågan om ägget eller hönan har
ännu inte funnit sin lösning. Byggdes staden kring borgen eller
borgen i staden? Ortnamnet Halsinburg nämndes på 1070-talet
av Adam av Bremen, medan stadssamhället med detta namn
första gången omtalas i Knut den heliges gåvobrev 1085. Den
äldsta kända försvarsanläggningen, den runda kastalen, brukar
däremot dateras till andra hälften av 1100-talet. Följaktligen
kan staden vara äldre än borgen. Ordet burg/borg betecknade
ännu på 1000-talet både en stad och en fristående befästning,
först på 1100-talet började man skilja på de båda begreppen.143

Det äldsta kulturlagret på borgområdet i Helsingborg visar att
här fanns en bebyggelse, en gård, redan på vikingatiden. Går-
den, som möjligtvis redan var befäst, kan ha fått ett nytt namn
då den på kungamaktens försorg upphöjdes till en stad. 

Vilhelm la Cours förslag att den äldsta försvarsanläggning-
en uppe på landborgen skulle ha varit en ringvallsborg är fasci-
nerande, trots att det är fråga om en hypotes utan stöd av
arkeologiska källor. La Cour tänkte då på de tidiga borg-
anläggningar med vallgravar (voldsteder) som har funnits i
Danmark.144 Han såg det äldsta Helsingborg som en folkborg,
en försvarsanläggning som hade uppförts av lokalbefolkning-
en innan kungamakten på 1000-talet tog över ansvaret för
rikets säkerhet.145 Vallgraven och den eventuella vallen i Hel-
singborg behöver dock inte vara så gamla. Motsvarande vall-

system uppfördes i Danmark ännu i slutet av 1200-talet.146

Dateringen av vallgraven i Helsingborg måste tills vidare
lämnas öppen, men problemet kan möjligen lösas med hjälp
av framtida utgrävningar.

Det runda sandstenstornet, warthen eller kastalen, är där-
emot lättare att placera i ett borghistoriskt sammanhang. De
äldsta kända wartherna är de vakttorn som uppfördes för att
kontrollera de strategiskt viktiga farlederna över de danska sun-
den. Den helt bortbrutna kastalen på Sprogø mitt i Stora Bält
uppfördes på initiativ av Valdemar den store och Tårnborgkas-
talen, nära Korsør, kan härstamma från samma tid. Sandstens-
tornet i Helsingborg kan inte vara mycket yngre än dessa.147

Rundkyrkan S:t Mikael har daterats till slutet av 1100-
talet.148 Den hör till en sydskandinavisk byggnadsgrupp, med
särskild tyngdpunkt på Bornholm där rundkyrkorna har en
tydlig försvarskaraktär. Enligt Armin Tuulse kan förebilden till
S:t Mikaelskyrkan ha varit Bjernede kyrka, nära Ringsted, som
uppfördes av Valdemar den stores befallningsman Sune Ebbe-
sen före 1186.149 Valet av ärkeängeln till namnhelgon i Hel-
singborg måste ha berott på att denne var alla krigares skydds-
patron. Sannolikt byggdes kyrkan vid randen av landborgen
för att demonstrera att slottet bevakades av högre makter. Av
byggnadens ringa omfång att döma var det ända från början
fråga om ett borgkapell, även om den nyligen påträffade
begravningsplatsen möjligen talar för en församlingskyrka.150

Till de äldsta anläggningarna på borgområdet hör ”det T-
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formade diket”, som i varje fall är äldre än Kärnan, men som
måhända fanns på plats redan när kastalen och rundkyrkan
uppfördes (fig. 97). Rikard Holmberg utgick ifrån att det är
fråga om tidiga gränsmarkeringar.151 Denna möjlighet är be-
aktansvärd och skulle i så fall visa att området var uppdelat
mellan olika ägare innan kungen tog över och byggde sin borg
på detta ställe.

Av Georg Brauns stick att döma var ringmuren på 1580-talet
en minst lika stark dominant i stadsbilden som Kärnan (fig. 79).
I dag finns ingenting av muren kvar ovan jord och så värst

mycket har inte heller kommit fram i samband med utgräv-
ningar. Det verkar dock som om mursockeln har varit uppförd
av stora gråstenblock och att även tegel har kommit till använd-
ning. Den egentliga muren kan vara äldre än de flankerande
halvtornen.152 Norr om porttornet har det funnits en byggnad
som bryter ringmurens regularitet (fig. 24). Mårtensson tänk-
te sig att det var fråga om det stenhus som ärkebiskop Tuve
Nielsen 1463 fick tillstånd att uppföra på borgområdet.153

Detta är förstås en möjlighet, men det faktum att huset har
ingått i ringmuren och stått på snedden i förhållande till den-
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Fig. 97. Vid grävningarna 1932 påträffades ett cirka 4,5 meter brett dike som gick tvärs över borgområdet från sydväst mot nordost där det stod i förbindelse
med ett kortare dike i riktningen nordväst-sydost. Det långa diket, som av Torsten Mårtensson benämndes Det T-formade diket, var uppenbarligen äldre än Kär-
nan och kan därför tolkas som en gränsmarkering från 1100- eller 1200-talet.



na talar för en annan tolkning. 1463 skulle man knappast ha
rivit en del av ringmuren då man byggde ett nytt hus. Man skul-
le istället ha utnyttjat muren som en del av det nya huset. Där-
för är det sannolikt att huset vid porten var äldre än ringmu-
ren och togs i bruk som en del av denna.154

Dateringen av muren kring slottet i Helsingborg är en
öppen fråga, men bruket att förse ringmurar med flankerings-
torn blev allmänt i Europa på 1300-talet.155 De halvrunda flan-
keringstornen i Tönsberg, Kalundborg och Vordingborg har
alla daterats till Valdemar Atterdags tid (1340–75).156 Tornen
i Helsingborg uppfördes antagligen av tegel, men de kan ha
anpassats till en äldre gråstensmur som i sin tur kan ha före-
gåtts av en jordvall med träpalissader. Troligast är dock att hela
murkomplexet uppfördes någon gång under 1300-talets andra
hälft.

Historiska källor visar att området innanför ringmuren har
varit uppfyllt med många byggnader.157 Spåren av dessa har
till största delen förintats på 1600-talet, men en del intressan-
ta rester kom i dagen vid Mårtenssons utgrävningar på 1930-
talet och punktvis har dessa undersökts i samband med nya
undersökningar på 1990-talet (fig. 24).158 En minutiös arkeo-
logisk undersökning av hela området kan möjligen ge en mera
differentierad bild av slottets byggnadshistoria.

Kärnan
Den dendrokronologiska dateringen av Kärnans första våning
till 1316 och andra våningen till 1317 visar att tornet har
grundlagts i början av 1310-talet och att dess byggherre var
Erik Menved, som regerade över Danmark från 1286 till sin
död 1319.159 Han innehade ett tjugotal av de gamla riksbor-
garna och byggde också några nya, bland dem troligtvis Lind-
holmen och Örkelljunga i Skåne (fig. 4).160 Av Örkelljungabor-
gen har inga spår påträffats, men rester av Lindholmen har
grävts fram. I denna nyanlagda borg har den kvadratiska
anläggningen dominerats av ett tegeltorn mitt på borggården.
Tornet var dock mindre än Kärnan, cirka 10 x 9,7 meter i plan,
mot 15 x 15 meter i Helsingborg.161 Den största av Erik Men-
veds borgar var Kalø i Jylland, även den en kvadratisk anlägg-
ning med ett huvudtorn av tegel, 12 x 12 meter i plan.162

Det ligger nära till hands att jämföra Kärnan med central-
tornet i Gurre borg, som ligger i nuvarande Helsingørs kom-
mun. Tornet är den äldsta delen av en rätt omfattande borg-

anläggning. Det är fråga om en rektangulär byggnad med
planmåtten 15 x 11 meter. Bottenvåningen, som är indelad i
ett större kvadratiskt och ett mindre mycket smalt rum, är
byggd av natursten, medan de två övre våningarna har varit
uppförda av tegel. Även här är tornet omgivet av en fyrläng-
ad mur. Gurretornet har tidigare daterats till cirka 1160–1225
och den omgivande muren till Valdemar Atterdags tid. Med
hänvisning till Kärnans nya dateringar är Vivian Etting nume-
ra beredd att se Erik Menved som Gurres byggherre.163

De gemensamma dragen mellan de båda borgarna räcker
dock inte till som bas för en datering till samma tidsperiod.
Centralbyggnaden i Gurre är inte ett torn, om man med det-
ta menar en medeltida byggnad i vilken murarnas höjd klart
överskrider planens största bredd. I Gurre är de bevarade hus-
murarna endast två meter tjocka, vilket visar att byggnaden
knappast har varit högre än 15 meter. Sannolikt har det varit
fråga om ett rektangulärt bostadshus i två–tre våningar. Ring-
muren har bildat en liten förborg, inte ramen kring en stör-
re anläggning som i Erik Menveds borgar. Muren i Gurre har
inte heller varit någon mantelmur av det slag vi känner från
Helsingborg. 

Torsten Mårtensson tänkte sig att Kärnan byggdes i tre
etapper mellan 1420 och 1500. Hans dateringar är numera
föråldrade och detsamma gäller hans periodindelning. Barbro
Sundnér genomförde år 2000 en preliminär byggnadsarkeo-
logisk analys av Kärnans murverk och räknar med fyra medel-
tida byggnadsperioder. I det första skedet uppfördes botten-
våningen och våningarna på plan 2 till plan 5. Därefter följ-
de ett avbrott i arbetet som markeras av den tydliga horisontala
murfogen vid + 54,20. Under den andra perioden tillkom
våningarna på plan 6 och plan 7 samt den ursprungliga för-
svarsvåningen. Därefter drabbades tornet av en eldsvåda, som
förde med sig ett tredje byggnadsskede under vilket mittrum-
men på plan 4 och 5 slogs samman till en kryssvälvd sal.
Ombyggnaden fortsatte under det fjärde skedet, då salen för-
sågs med ett oratorium i den sydöstra tornmuren och med en
ny kammare i sydväst. Till samma skede hör ombyggnaden
av mittrummen på plan 6 och 7 till en kryssvälvd sal.164

Torkel Eriksson har framfört åsikten att den första perio-
den skulle ha ändat med ett avbrott i byggnadsarbetena 1318,
då Erik Menved pantsatte borgen till riksmarsken Ludvig
Albertsen Eberstein och att arbetet återupptogs först många
år senare. Eriksson motiverade detta med att tornet knappast
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Fig. 98. Gemak med orato-
rium i borgen Eltz i Rhein-
land-Pfalz. Det är fråga om en
rekonstruktion från 1800-
talet, men bilden visar hur
bostadsrummet i en sen-
medeltida tornbostad kan ha
varit inrett. Väggar och tak är
försedda med blomsterorna-
mentik. Huskapellet är här
utformat som ett kor som
med hjälp av dörrar kan
avstängas från bostaden.



stod färdigt då kungen gav borgen ifrån sig och menade att
tekniska skäl talar för ett längre uppehåll i arbetet. Under det
andra byggnadsskedet övergick man nämligen från skalmurs-
teknik till att uppföra murarna helt av tegel. De nya tegelste-
narna var av en annan kvalitet än de som tidigare använts.165

Dessa omständigheter kan dock icke brukas för en datering
av det andra byggnadsskedet. Arbetet kan mycket väl ha slut-
förts av Ludvig Albertsen Eberstein och kvalitetsskiftet kan
bero på att teglet kom från en ny leverantör. Uppehållet mel-
lan de båda skedena var troligtvis kort och tornet kan myck-
et väl ha stått färdigt i sin första utformning omkring år 1320.

Den äldsta Kärnan hade inga valv mellan våningarna, en
omständighet som är svår att förstå, allra helst som kyrkorna
i Skåne genomgående började välvas efter branden i Lunds
domkyrka 1234.166 Avsaknaden av valv gjorde att eldsvådan
gjorde stor skada i tornet. Branden kan ha förorsakats av en
eldpil, som avfyrats i samband med en belägring av borgen,
men lika väl kan det ha varit fråga om ett blixtnedslag eller
slarv med elden. Det tredje byggnadsskedet omfattar de arbe-
ten som genomfördes efter branden. Det var nu man slog ett
valv över det nya boningsrummet, kungssalen. Mårtensson
daterade detta byggnadsskede till slutet av 1400-talet med
hjälp av myntfynden i träkolslagret ovanpå valvet. Det yngs-
ta medeltida myntet som då påträffades hade präglats efter år
1481.167 Monica Rydbeck kunde inte acceptera denna date-
ring. Hon påpekade att det är fråga om ett helstensvalv, en
teknisk lösning som knappast var i bruk i Skåne på 1400-talet.
Kärnans valv stämde däremot väl överens med valven i den
så kallade Snårestadgruppens kyrkor, som Rydbeck daterade
till 1300-talets andra fjärdedel. Hon ville dock inte ifrågasät-
ta Mårtenssons kronologi utan nöjde sig med ett påpekande
om att kungssalens valv knappast kan dateras till 1400-talets
senare hälft.168

Nu när vi vet att Kärnan uppenbarligen började uppföras
på1310-talet kan vi med hjälp av Monica Rydbecks argument
förlägga branden i Kärnan till 1300-talets mitt. Ett närmare
studium av tornvalvets kritstenskonsoler stöder denna uppfatt-
ning. Redan Mårtensson påpekade att dessa konsoler uppvi-
sar gemensamma drag med de kritstenskonsoler från början
av 1300-talet, som finns i Mariakyrkans södra portal och där-
för utgick han ifrån att Kärnans konsoler härstammade från
någon riven äldre byggnad.169 Det stenmaterial som har
använts i de nämnda konsolerna förekommer inte i Skåne utan

kommer från Stevns klint på Själlands östkust. Samma typ av
konsoler som i Helsingborg är kända från några själländska
kyrkor och på grund av lyckliga omständigheter kan konso-
lerna från kyrkan i Højerup med säkerhet dateras till tiden
strax före 1357, vilket stöder uppfattningen att kungssalens
valv har slagits kring mitten av 1300-talet.170

Det behöver inte vara någon större tidsskillnad mellan Kär-
nans tredje och fjärde byggnadsskede. Arbetet kan ha fortsatt
i en följd när valvet var färdigt. Men det finns skäl att här räk-
na med ett längre uppehåll. Tredje våningens valv är ett mäs-
terverk både i fråga om det tekniska utförandet och den arki-
tektoniska formgivningen, medan kvaliteten på murverket
från den fjärde byggnadsperioden är avsevärt sämre. Valven och
väggarna i rummen 406 och 407 samt fjärde våningens kryss-
valv är murade med tanke på att tegelytorna skulle döljas bak-
om putslager. Oratoriets arkitektur är helt överbelastad. På det
lilla utrymmet har man trängt in allt som kan tänkas i samband
med ett större kyrkobygge: långhus och kor, sakristia med
utslagsvask, rundfönster och ett högt smalt katedralfönster.
Detsamma gäller valvkonsolerna i fjärde våningens valv som
var klumpigt sammanfogade av sekundära formstenar (fig.
73). Kärnans fjärde byggnadsskede hör uppenbarligen till den
tidsperiod då de medeltida hantverkstraditionerna höll på att
försvinna, alltså slutet av 1400-talet eller början av det följan-
de seklet.

Mårtenssons tolkning av oratoriet som slottskyrkans kor är
helt orimlig. Altaret skulle i så fall ha stått nedanför det höga
fönstret i sydost, inte i nordost. Han förstod sig inte heller på
den trifolieformade öppningen i muren mellan altarrummet
och salen.171 Tack vare nya forskarrön kan vi nu slå fast att det
är fråga om ett hagioskop, en glugg som gav insyn till helge-
domen. Senmedeltiden kännetecknades av en översvallande
religiositet, som bland annat förde med sig att högrestånds-
bostäder gärna försågs med privatkapell. Dessa brukade avskil-
jas från de profana utrymmena med hjälp av dörrar eller för-
hängen, men kontakten mellan det världsliga och det sakrala
kunde bibehållas med hjälp av hagioskop (fig. 98).172

Oratoriet inrättades i en urgröpning i den sydöstra torn-
muren och på samma sätt tillkom den nya kammaren, rum
407, i den sydvästra muren. Kammaren hade föregåtts av ett
mindre utrymme som stod i förbindelse med mittrummet
genom den breda dörröppningen. Mittemot denna fanns en
dörr där det nu finns ett fönster. C. G. Brunius tolkade des-
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sa lämningar som återstoden av en portgång från mittrummet
ut till en balkong i fasaden.173 Torsten Mårtensson godkände
tanken på en portgång, men menade att det här var fråga om
Kärnans huvudingång, som med hjälp av en träbro stod i för-
bindelse med Lilla tornet (fig. 89). Rökkanalen ovanför val-
vet skulle ha betjänat en öppen spis inne i rum 401.174

Mårtenssons tanke att dörren i fasaden på plan 4 skulle ha
varit Kärnans huvudingång kan inte accepteras. Ett medelti-
da bostadstorn kunde knappast ha mer än en enda ingång och
i fallet Kärnan ligger denna på plan 2. Borgherrens kamma-
re kan inte heller ha varit tillgänglig direkt från yttervärlden.
Den förnäma bostaden låg alltid väl skyddad inne i tornet och
de som hade ärende till husets herre togs i första hand emot
av portvakten eller av andra funktionärer på entréplan. Dör-

ren i sydvästfasaden kan ha lett ut till en balkong av något slag
såsom Brunius tänkte sig eller kan ha tjänat som varuintag.175

Mårtenssons tolkning av rökkanalen ovanför valvet måste
också vara felaktig. I sitt förslag till rekonstruktion av bostads-
våningens ursprungliga plan har han ritat in en öppen spis inne
i rum 401 (fig. 99). Denna skulle ha blivit obehövlig då mitt-
rummet togs i bruk som borgkyrka.176 Mycket riktigt har det
funnits en öppen spis i mittrummet, men denna har varit av
anspråkslöst format och helt sekundär (fig. 65). Bostadsvåning-
ens ursprungliga värmekälla måste ha varit belägen nedanför
rökkanalen inne i muren vilket visar att rum 407 inte har före-
gåtts av en portgång utan av en värmekammare.177

Inga spår av värmekammarens eldstad finns kvar, men
med tanke på 1300-talet har vi tre typer av eldstäder att väl-
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Fig. 99. Plan 4, tredje våningen. Tors-
ten Mårtenssons förslag till rekonstruk-
tion av våningens ursprungliga plan.Till
höger är det sydöstra fönstret utritat
och det nya rummet (406) streckat.
Kammaren (407) är utformad som en
tunnvälvd portgång. Rökgången till
vänster om denna visar dock att rum-
met sannolikt har varit en värmekam-
mare. Den öppna spisen i mittrummet
(401) kan inte vara ursprunglig.



ja mellan: en öppen spis, en kakelugn eller en hypokaus-
tugn.178 Den öppna spisen, som enbart levererar direkt strål-
värme, är otänkbar i detta fall. Kakelugnen är en möjlighet,
men med tanke på effektiviteten skulle en sådan nog ha pla-
cerats inne i bostadsrummet. Därför är hypokausten det
mest sannolika alternativet. Ordet hypokaust är egentligen
missvisande i detta sammanhang, ursprungligen betecknar det
en centralvärmeanläggning som hörde ihop med de antika
badhusen. Från ugnarna i termernas källarvåningar leddes
varm luft genom kanaler under golven upp till caldariet, vär-
mekammaren. Systemet togs på nytt i bruk i den medeltida

klosterarkitekturen och spred sig därifrån till borgar och
förnäma stadsbostäder.

De hypokauster vi känner till från det medeltida Danmark
motsvarar de antika förebilderna, som bestod av värmekam-
mare från vilka varm luft via kanaler leddes till bostadsutrym-
mena. Ugnarna var tudelade, nedtill var eldstaden och ovan-
för denna ett lager av lösa stenar, som vilade på ett murat tegel-
galler. Rökgången fanns ovanför stenlagret. Ugnen eldades
ända tills stenarna var heta och sedan stängdes spjället, var-
efter värmen som lagrats i stenarna genom luckor i golvet fick
strömma in i bostadsrummet.179 Den hypokaustugn som kan
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Fig. 100. Varmluftsugn i Tavastehus slott i Finland. Bakom ett sekun-
därt murvek döljer sig återstoden av den till hälften bortbrutna
ugnen.Nedan ett förslag till rekonstruktion av denna. Ugnen har tyd-
ligen varit en variant av den så kallade hypokausten och hade två luck-
or. Bakom den nedre luckan låg eldstaden som var försedd med ett
tegelgaller och ovanför detta fanns ett stenmagasin under ugnskupan.
När de små stenarna i magasinet var heta stängdes spjället i kupan
och varm luft strömmade ut genom den övre luckan. Om man kasta-
de vatten på stenarna fungerade den som en bastuugn.
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Fig. 101. Plan och sektion av Kärnan och mantelmuren cirka 1660. Ritningen är summarisk och saknar rubrik, men den
visar tydligt mantelmuren i förhållande till tornet sådan den såg ut vid 1600-talets mitt. Muren ingick i en terrass som
sträckte sig runt tornet. Från trapphuset i sydväst ledde en skyddad gång fram till Kärnans port.



ha funnits i Kärnans värmekammare måste ha varit av en
annan art. I tornets murar finns inga spår av några värme-
kanaler varför den varma luften måste ha strömmat in i
bostadsrummet genom den breda dörröppningen i den syd-
västra väggen, och dörren mot sydväst kan ha tjänat som ved-
intag. Ingen motsvarande hypokaustugn är känd från Dan-
mark, men betydande rester av en sådan finns bevarade i ett
bostadsrum i Tavastehus slott (fig. 100 och 101). Denna ugn
har daterats till tidsskedet 1490–1520 och är tills vidare det
enda kända exemplet från det medeltida Sverige.180

Mot slutet av medeltiden trängdes hypokausterna helt ut
av de öppna spisarna och kakelugnarna. Detta kan vara en
orsak till att den tidigare värmekammaren ersattes av rum 407.
Dörren för vedintag byggdes om till ett fönster och den gam-
la ugnen ersattes med en hinterlader, en kakelugn som elda-
des från trappgången, rum 402.181 Inne i bostadsrummet
murades en öppen spis som komplement till den nya värme-
källan.

Mantelmuren
Torsten Mårtenssons rekonstruktion av mantelmuren och
Lilla tornet är en ren fantasiprodukt (fig. 89). Han utgick från
att dörröppningarna på plan 4 och 7 i Kärnans sydvästfasad
måste ha tjänat som portaler som stod i förbindelse med
motsvarande våningar i Lilla tornet. Dessutom ansåg Mårtens-
son att Kärnan var omöjlig att försvara utan en ringmur med
skottgluggar på flera plan.182 De byggnadsarkeologiska reali-
teterna talar ett annat språk. Medan Kärnans tjocka murar vilar
på en omsorgsfullt murad grundsula har den betydligt tun-
nare mantelmuren uppförts på en grund bestående av små ste-
nar utan murbruk emellan (fig. 77). Den muren kan inte ha
varit hög och knappast samtida med tornmurarna. Mårtens-
sons illustration av stratigrafin från utgrävningen 1932 visar
klart att mantelmuren måste vara betydligt yngre än Kärnans
sockelmur. Grunden för den nya muren har grävts ned genom
flera kulturlager utanför tornet och endast det yngsta påfyll-
nadslagret (markerat med bokstaven g på ritningen) är sekun-
därt i förhållande till båda murarna (fig. 37).183 Kärnan har stått
länge på sin plats innan den försågs med en mantelmur.

Mantelmuren kan dateras till tiden före 1585. Den finns
avbildad på Georg Brauns stick och omtalas av Mogens Mad-
sen (fig. 79).184 Framställningen på sticket är mycket summa-

risk men visar i varje fall en väl bibehållen låg mur. Denna äld-
sta kända avbildning av mantelmuren kan jämföras med en rit-
ning i Krigsarkivet i Stockholm (fig. 101). Här återges en sche-
matisk sektion och en plan av Kärnan och mantelmuren, som
är något högre än tornets bottenvåning. Utrymmet mellan tor-
net och muren är fyllt med jord. En trappa i mantelmurens
trapphus, det så kallade Lilla tornet, leder upp till en terrass
innanför manteln och mellan två tunnare murar leder en
sned gång fram till Kärnans portal. Enligt Krigsarkivets regis-
ter dateras ritningen till cirka 1660, men den saknar rubrik,
datering och underskrift. Följaktligen kan det vara fråga om
en kartläggning av den aktuella situationen, en redovisning
över utfört arbete eller ett förslag till ombyggnad.

På planen ser man tornets första våning med portgången
och trappan upp till Kärnans trapphus. I golvet ses öppning-
en till bottenvåningen och dessutom är privettrumman mar-
kerad. I sektionen är tornet indelat i sju våningar åtskilda av
bjälklag. Ritaren har följaktligen inte brytt sig om de två val-
ven, utan har markerat våningarna på basen av dörr- och föns-
teröppningar. Det översta bjälklaget markerar försvarsplatt-
formen, som bröts bort 1653. I mitten på denna finns en golv-
lucka, uppenbarligen avsedd för upphämtande av vapen och
andra förnödenheter upp till försvarsvåningen. Denna lucka,
som knappast är någon fantasiprodukt, stöder antagandet att
porten på plan 7 fungerade som varuintag.

Krigsarkivets datering av ritningen baserar sig på antagan-
det att den har tillkommit efter år 1658, då borgen definitivt
hade övergått i svenska händer. En annan tolkning, som är fullt
möjlig, är att ritningen härstammar från ockupationstiden
1644–45 då Olof Hansson Örnehufvud ritade sin preliminä-
ra fästningsplan (fig. 80).185 I så fall kan det vara fråga om en
snabbskiss av Kärnans dåvarande gestalt. Om det stämmer står
det klart att mantelmuren hörde ihop med en jordfylld skans
som skulle värna Kärnans bottenvåning och huvudporten
mot artillerield. Den skulle i så fall inte alls härstamma från
medeltiden utan vara ett tillägg från början av 1500-talet.

Brohuvud, kungligt natthärbärge 
och länsresidens
Vägen från Skandinavien till den europeiska kontinenten har
sedan urminnes tider sökt sig till de kortaste färjepassen över
de danska sunden. Efterhand som kungariket Danmark från
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1000-talet framåt stabiliserades blev kontrollen över landsvägs-
trafiken allt viktigare, med resultat att kungaborgar uppför-
des i anslutning till färjehamnarna: Koldinghus och Hinds-
gavl vid Lilla Bält, Nyborg, Sprogø och Tårnborg vid Stora
Bält samt Helsingør och Helsingborg vid Öresund. Helsing-
borg var till en början endast en etapp på denna stråt, men
blev ett viktigt brohuvud för kungamakten då kontrollen över
Skåne allt mera kom i händerna på ärkebiskopen i Lund. Erik
Menveds åtgärd att låta uppföra Kärnan och bygga borgen
Lindholmen kan ses som ett led i denna tävlan om makten
mellan kyrka och kung.

Helsingborgs slott var länge den starkaste borgen i regio-
nen. Förhållandet ändrades dock radikalt då Öresundstullen
infördes och den mäktiga ringmursborgen Krogen vid Hel-
singør år 1429 togs i bruk som tullstation.186 Helsingborg för-
lorade då sin ställning som sundets härskarinna, men borgen
kvarstod fortsättningsvis som kungaborg och centrum för
borglänet.

Under medeltiden var Helsingborg en viktig uppehållsort
för landets regenter vid deras besök i skånelandskapen.187

Här fördes underhandlingar med gästande sändebud och
lokala stormän och viktiga skrivelser utfärdades på borgen.
Slottet var dock aldrig något residens, någon av kungens fas-
ta bostäder. Under medeltiden var Danmark på samma sätt
som Sverige ett resekungadöme. Riket hade ingen huvudstad
utan styrdes från den borg eller den ort där kungen råkade
uppehålla sig under sina resor landet runt.188 Större borgar,
sådana som Skanderborg, Nyborg, Vordingborg och Kalund-
borg, kan betecknas som residensborgar eftersom de var lät-
ta att försvara och stora nog att hysa det kungliga hovet
under längre perioder. I Helsingborgs slott finns inga säkra
spår av något palats med stora salar för kunglig representa-
tion och riksmöten. Borgen var huvudsakligen ett kungligt
härbärge, en säker ort att övernatta i vid resor öster om Öre-
sund.

Man har i allmänhet utgått från att kungen bodde i Kär-
nan vid sina besök i Helsingborg.189 Erik Lundberg konsta-
terade emellertid på sin tid att regenterna rätt sällan vistades
här och att de vid sina besök på slottet sannolikt föredrog att
uppehålla sig i bekväma korsvirkeshus på borggården.190 Den-
na uppfattning stämmer överens med Mårtenssons tolkning
av brevet av år 1427, som utfärdades i Erik av Pommerns kam-
mare i det runda tornet.191 Mårtensson tänkte sig att denna

kungens specialis camera befann sig i Mikaelstornets andra
våning, alltså ovanför det gamla borgkapellet. Med hjälp av
en förbindelsegång stod denna kammare i förbindelse med den
övriga kungabostaden som låg i den så kallade Frustugans övre
våning. Frustugan var uppförd av korsvirke.192 Här bodde allt-
så kungen på 1420-talet och möjligtvis även tidigare. Men vem
bodde i så fall i Kärnan?

Kärnan var ett utpräglat bostadstorn, en byggnadstyp som
på 1300-talet förekom på många ställen i Europa. Forskarna
räknar med att tornbostadens popularitet gick tillbaka på
Tour des Anges, Änglatornet, i påvepalatset i Avignon som fick
många efterföljare både i Frankrike och Tyskland. Tornet i
Helsingborg passar dock inte in i detta sammanhang eftersom
Änglatornet dateras till 1330-talet och Kärnan sannolikt stod
färdig 1320.193 Som eventuella förebilder kan man i stället tän-
ka sig de bostadstorn som på 1200-talet uppfördes i Neder-
länderna.194 Det är dock onödigt att söka Kärnans förebilder
utomlands. Med sina cirka 2 700 kyrkor och hundratals bor-
gar hade Danmark under medeltiden en så rik arkitekturtra-
dition att man gott kan tänka sig att Kärnan uppfördes av en
inhemsk mästare.195 De borgar och torn som Erik Menved lät
uppföra har varit en rent dansk variation av de borgbyggnads-
trender som då var populära ute i Europa.

Kärnan var i varje fall en representativ bostad och måste
följaktligen ha använts av den person som i vardagslag repre-
senterade kungamaktens närvaro på borgen, alltså länsman-
nen som dels förvaltade det län som direkt lydde under bor-
gen, dels bevakade kungamaktens intressen i de delar av Skå-
ne som hörde till ärkebiskopens förläningar.196 Det var fråga
om mäktiga herrar, som behövde en bostad på borgen som
motsvarade deras roll i samhället. Den som först kan komma
i fråga är riksmarsken Ludvig Albertsen Eberstein som inne-
hade borgen 1318–29. På 1370-talet lydde borgen under
riksdrotsen Henning Podebusk, som dock kan ha varit bosatt
i någon av sina andra borgar. Under de första åren av följan-
de sekel var borgen förlänad till drottning Margaretas gunst-
ling Anders Jakobsson Lunge och på 1420-talet lydde den
under riksrådet Peder Oxe. Bengt Torbernsson Bille, som på
sin tid var en av Danmarks rikaste män, var länsman 1490–94
och stormannen Tyge Krabbe 1509–37. Hans svärson Peder
Skram som innehade borgen 1537–55 kan räknas som den sis-
ta medeltida hövitsmannen. Troligtvis var det herrar av det-
ta slag som använde Kärnan som sin bostad. 

Borgen i staden
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