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Fig. 2.  Åhus. Medeltida byggnader och synliga ruiner markerade med rött. Borgen och borgområdet längst ut i öster. 
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Inledning 

Under år 2010 gjordes två mindre arkeologiska undersökningar inom Aose-
hus, Åhus borg. Undersökningarna gjordes inom ramen för det forskningsprojekt 
som Regionmuseet initierade år 2005. Forskningsprojektet har hittills resulterat i 
en ny bild av Aosehus, som presenterats i tre tidigare rapporter (Regionmuseets 
rapportserie 2008:21, 2009:16 och 2009:72) samt i två artiklar i S:ta Annas gilles 
årsskrifter 2006 och 2010 (Juhlin Alftberg 2006 och 2010). 

2010 års undersökningar gjordes i samarbete med Johan Wallin vid Dan-
marks Borgcenter/RUC, Institut for Kultur og Identitet och Hans Lindersson, 
Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds universitet. 

Undersökningarna utfördes efter länsstyrelsens beslut dnr 431-734-10 och 
431-9049-10. 
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Frågeställningar 

Undersökningen år 2010 omfattade åtta schakt. Schakten redovisas i plan i fig 3. 
Schakt 1 – omfattade 3,5 m2 vid den SÖ yttre muren. Schaktet togs upp för 

att fastställa relationen mellan stenmuren, som 1892 tolkades som en del av ett 
kök, och tegelmuren, tidigare tolkad som del av den yttre ringmuren.  Knappt tre 
meter dagermur frilades, och schaktet grävdes på murens yttersida (mot hamnen) 
för att dokumentera grundläggning och eventuell förekomst av lager. 

Schakt 2 – omfattade ca 4 m2, varav 1,5 grävdes på djupet. Schaktet grävdes 
i närheten av 2009 års schakt nr 9. I Ahléns dokumentation av friläggandet 1892-
93 finns en yttre ringmur av tegel i öster. Han omnämner att tegelmuren varit 
omgiven av sten. I schakt 9 år 2009 framkom en uppbyggd terrasskant, och en 
smal stödmur av sten anslöt vinkelrätt mot tegelmuren. Syftet med schakt 2 år 
2010 var att eventuellt kunna konstatera var strandkanten har gått och om det 
mellan terrassmuren och stranden funnits andra byggnationer eller förstärkningar.  

Schakt 3 – var ett litet titthål, 0,5 m2, inuti borgruinen, i kanten av det frilag-
da stengolvet i borgens trapphus. Frågan som ställdes var helt enkelt, vad finns 
under golvet? Golvet ligger med största sannolikhet in situ och schaktet förvän-
tades ge information om aktiviteterna på platsen före golvläggandet. Detta är 
intressant, inte minst med tanke på att en förkolnad planka från 2008 års under-
sökning (schakt 2, lager 19) 14C-daterats till 889-994 e.Kr. 

Schakt 4 – omfattade 1 m2. Vid undersökningen år 2009 framkom att det 
mellan de båda västliga murarna (omnämns som mur I och II i rapporten 
2009:72) finns outgrävda lager. Schakt 4 förväntades ge ledtrådar till äldre aktivi-
teter och förändringar i borgen. 

Schakt 5 – var det mest omfattande med ca 11,5 m2. Grävningen av schaktet 
påbörjades invid befintlig, synlig, mur på södra borgkullen. Muren tolkas som ett 
möjligt landfäste för en vindbrygga över till norra borgkullen. Schaktet grävdes 
med avsikt att kunna belysa frågan om vallgravens ålder, och om det verkligen har 
funnits en vindbrygga på platsen. 

Schakt 6 och schakt 7 – schakten, på vardera 0,5 m2, togs upp inne i tornets 
bottenvåning. Syftet med schakten var att finna orekristalliserat kalkbruk för 
murbruksdatering, samt dokumentera eventuella äldre golvlager och grundlägg-
ning. 

Schakt 8 – 3,5 m2, grävdes i anslutning till den halvcirkelformade mur som 
framkom vid undersökningen år 2008. Syftet med schaktet var att med hjälp av 
eventuella fyndbärande medeltida kulturlager kunna få fram en datering på anläg-
gandet av vallgraven.  
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Fig 3.  Schaktplan över 2010 år undersökning. 
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Undersökningen 

Schakt 1 

Efter 1892-93 års friläggande av Aosehus beskrev Abraham Ahlén en del av den 
mur, som avgränsar borgen mot ån, som rester efter ett kök (Ahlén 1893). 
”Köksmuren” bildar ett intag/en nisch från den del av muren som Ahlén beskri-
ver som den yttre ringmuren. Baserat på Ahléns beskrivning av förekomsten av 
en ugn längst in i intaget, hans redogörelse över fyndmaterialet, hans tolkning av 
detta samt det faktum att muren i intaget synbart är en ren stenmur, till skillnad 
från ”ringmuren” som innehåller tegel, har ”ringmuren” och ”köksmuren” upp-
fattas som två skilda murar, sannolikt tillkomna vid olika tidpunkter.   

För att undersöka förhållandet mellan de förmodade två murarna, frilade vi 
murverket i hörnet, i det som skulle kunna vara skarven mellan ”kök” och ”ring-
mur”. Muren är kraftigt skadad; av tegelmuren återstår endast en del av kärnan. 
Så pass mycket finns dock kvar att det tydligt framgår att det inte finns någon 
stötfog i hörnet. Ett försök gjordes att lokalisera motsvarande hörn åt SV (schakt 
1b), men här var muren helt bortplockad.  

Grundmuren under både ”ringmur” och ”kök” är lagd och uppmurad av 
stora fältstenar. Dagermuren i hörnet, och ett stycke in i intaget, har varit en te-
gelmur. Tyvärr är tegelmurens skal helt borta. Dagermuren längst in i intaget, i 
”köket”, är murad av sten. Denna stenmur består av ett väldigt blandat stenmate-
rial av obearbetad fältsten, tuktad sten och kvaderhuggen sten.  

Fig. 4. Muren vid intaget, söder om borgruinen, framrensad. Schakt 1 syns som den avtorvade ytan framför 
muren. 
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Intill muren undersöktes en ca 3,5 m2 stor yta, dels för att dokumentera 
grundläggningen, dels för att undersöka eventuell förekomst av lager. Förvänt-
ningarna att finna orörda lager var små. Det var från det här hållet som friläggan-
det av borgen påbörjades, och hela hamnområdet har sedan dess genomgått stora 
förändringar med järnvägsbygge, bygge av magasin, utfyllnader mm. 

Muren har grundlagts med stora fältstenar från 2 - 2,05 m.ö.h till ett djup av 
ca 1,10 m.ö.h. Övre delen har sannolikt utgjort en synlig sockel.  

Till vår stora överraskning visade det sig att det finns orörda lager kvar här, 
nedanför borgen, i ett område som utsatts för stora förändringar. Man har alltså 
inte, till skillnad från inne i borgen, ”städat” ytan och grävt ända ner till steril 
sand. Under kraftiga lager av matjord och sand från tiden efter 1893, finns äldre 
lager. 

Närmast under den senare påförda matjorden återfanns lagren 5, 6 och 7 – 
något olika varianter av sand innehållande småsten, tegelkross, lite kalkbruk och 
kol. Mellan lager 6 och 7 framkom i östra delen av schaktet (se sektion mot öster,  
sidan 33) ett avgränsat parti med kol, sannolikt rester av förkolnade brädor. Lager 
7 är något lerigare, med leriga partier/fläckar, och i planritningen ses en mer kon-
centrerad fläck, som fått ett eget lagernummer (8). I lager 7 förekommer något 
mer tegel och större stenar. Genom lager 6 och 7 har grävts en liten grop, alterna-
tivt har en stolpe slagits ner, (15). I lager 7 påträffades ett stolphål (10). Gropen 9 
är dokumenterad i plan som en nedgrävning i lager 7, men skelettdelar från ett 
djur (sannolikt en hund) som begravts i gropen började dyka upp redan i lager 6. 

Fyndmaterialet i lager 5, 6 och 7 består av djurben, järnföremål (nitar, spi-
kar, ett järnband) och keramik. Keramiken är äldre rödgods och stengods. I lager 
7, påträffades fyra skärvor, varav två stora bottenbitar, av ett oglaserat krus med 
tummad bottenkant (bilden ovan, fig. 5)  

Lager 5,6 och 7 tolkas som avsatta. Lager 7 kan vara ett lager som avsatts i 
en uppbyggnadsfas, därav mer tegel, sten och lera. 

Lager 11 är ett tydligt raseringslager med mycket tegel, kalkbruk och sten. 
Här återfanns flera hela tegelstenar.  

 

Fig. 5. Lundakruset, fynd nr 27, från 
schakt 1. Kärlet har en bottenkant formad 
med grunda tumintryck, och kan hänföras 
till typ I i keramikmaterialet från undersök-
ningen i kvarteret Spritan (Svensson 2005). 
Det här är en kärlform som är vanlig i det 
medeltida Åhus. Kärlet kallas Lundakrus 
eftersom bottenformen uppmärksammats i 
material från Lund. 
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I lager 11 fanns två mindre nedgrävningar (13 och 14), grunda, rektangulära 
stolphål med en lerig fyllning innehållande en del tegelkross. 

Under lager 11 ligger ett lager ljus sand (12) som först tycktes vara sterilt, 
men som innehåller tegelkross, tegelflis, kalkbruk och små järnklumpar. En del av 
teglet är gult till färgen. Lagret verkar övergå successivt till ett fyndtomt, naturligt, 
sandlager, men på grund av tidsbrist kunde inte schaktet utvidgas för att möjlig-
göra att gräva djupare. 

I schaktets NV hörn, framkom, i lager 6, 7 och 12, tydliga spår efter en kon-
struktion eller ett föremål av trä. Det skulle kunna vara en nedgrävd tunna eller 
ett tråg. Konstruktionen/föremålet ritades i plan och dess övre del i sektion (se 
sidan 33, sektion mot N). 
 

Schakt 2 

Vid undersökningen år 2009 påträffades en terrassmur öster om den södra borg-
kullen (se beskrivningen av schakt 9 i Regionmuseets rapport 2009:72). 2010 års 
schakt drogs ett par meter från det tidigare schaktet, närmare ån.  

Av schaktets ca 4 m2, grävdes 2m2 på djupet, fördelat på tre små gropar (se 
plan och sektioner på sidan 35). I den första djupa gropen, längst i öster, påträf-

 
Fig.6. Schakt 1 mot Ö. Lager 7 och 11 framrensade Fig. 7. Schakt 2 med tegelmuren. 
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fades en gul, fin sand, ”havssand” (lager 11), 120 cm ner från den asfalterade 
markytan. Ovanpå detta lager finns ett 30 cm tjock lager med mörk sand innehål-
lande mycket tegelkross (10). Lagren däröver tolkas som sentida, tillkomna efter 
1892.  

I nästa djupa grop, 120 cm väster om den första, återfanns ett lager likt la-
ger 10, mörk sand med tegelkross och även enstaka kol, ben och småsten. Top-
pen på detta lager ligger i nivå med lager 10, men lagret är här betydligt mäktiga-
re, hur mäktigt vet vi inte. På 165 cm djup var det inte möjligt att gräva djupare 
utan att avsevärt utvidga schaktet, något vi varken hade tillstånd till eller tid att 
göra. Vi kan av detta utläsa att det mellan östra muren och ån har funnits en djup 
nedgrävning. 

Längst västerut i schaktet framkom, som förväntat, en mur. Men ingen ter-
rasskant, likt den som grävdes fram år 2009, utan en 65 cm tjock skalmur av tegel. 
Grundstenar samt sex ovanliggande tegelskift frilades. En sentida kabelnedgräv-
ning har delvis grävts genom muren.  
 

Schakt 3 

Schakt 3 var ett litet, 1 x 0,5 meter, schakt inne i själva huvudbyggnaden, i 
”trapphuset”. Golvet i en del av ”trapphuset” är stenlagt med tunna kalkstensflis. 
Dessa förmodas ha lämnats orörda vid friläggandet 1892-93. Däremot har ytan 
utanför stengolvet schaktats ner till en nivå under stengolvet (se sektionsritningen 
sidan 36). Lager 5, utanför stengolvet, innehöll sentida glas och maskintillverkad 
spik. 

I schakt 3 tolkas lager 7, och de som förekommer därunder, som lager till-
komna under en lång period fram till mitten av 1500-talet. I sektionen mot norr 
var nedgrävningen för grundmuren tydlig. I sektionen mot söder syntes istället en 
sekundär nedgrävning. Den är gjord precis i mitten mellan norra och södra 
trapphusväggarna, och kan vara spår efter ett fundament till ett trappräcke eller 
stöd åt takbjälkarna.  

Av lagren kan särskilt nämnas 14a och 14b, en tunn lins med brunröd sand. 
En liknande lins påträffades i 2007 års grävning. I lager 6 och 7 påträffades fynd i 
form av djurben, kalkbruk och tegel; för övrigt var det fyndtomt. 

Botten på grundmuren ligger ca 80 cm under kalkstensgolvet. Grundmuren 
består av stora fältstenar skolade med mindre sten och murade med träkolsmagrat 
kalkbruk. Nära botten av grundmuren påträffades en större bit kol i kalkbruket. 
Kolbiten togs omhand och skickades för vedartsanalys och 14C-datering (resulta-
tet av analyserna redovisas på sidorna 14-15). 
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Schakt 4 

Schakt 4 togs upp mellan de två murar, som i 2009 år grävrapport omnämns som 
mur I och  mur II, dvs de två N-S parallellt gående murarna på södra borgkullen. 
Schaktet var en kvadratmeter stor ruta. 

Mellan de två murarna finns fortfarande lager från själva borgperioden kvar. 
Fyndförekomsten är dock liten (9 poster) och består av djurben, slagg och järn-
spik. Fynden lämnar inga ledtrådar till särskilda aktiviteter inom denna del av bor-
gen. Däremot bekräftade lagren och deras förhållande till muren i norr att denna 
är sekundär. Den norra muren på södra borgkullen har tidigare ansetts vara ur-
sprunglig, från borgens första uppbyggnad. Fynd vid 2009 år grävning indikerade 
dock att muren är sekundär. Med 2010 års undersökning kan detta bekräftas. Ra-
seringslagret (nr 2 på sektionsritningen sidan 38) går in under norra muren, lik-
som övriga underliggande lager. Lager 6 kan vara en äldre marknivå. Här påträf-
fades ett avslag av sydskandinavisk flinta. 

 

Schakt 5  

Med schakt 5 fanns förhoppningarna om att finna träkonstruktioner i form av ett 
fäste till en vindbrygga. Detta skulle kunna belysa vallgravens ålder. Schaktet 
grävdes från söder, från en synlig mur på södra borgkullen. Cirka 1 meter från 
den synliga muren återfanns en första nedgrävningskant till vallgraven. Vid denna 
förekom en del större och mindre markstenar, vilka möjligen kan ha utgjort en 
skoning för vallgraven. Vid ”skoningen”, i lager 3, återfanns även en armborst-
bult. En tydlig nedgrävningskant för själva vallgraven framkom ca. 2,5 meter från 
ovan nämnda mur. Vallgravsnedgrävningen gick brant nedåt till ca 2 – 2,5 meters 
djup och skar ett lager med  rödgul grus  (4), svart torv  (5) och gul sand (10). 

Fig. 8. Schakt 5 sett mot södra 
borgkullen. Nedgrävningen för 
vallgraven var mycket tydlig i 
sektion. 
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Med erfarenhet från det schakt som grävdes från södra borgkullen och ut i 
vallgraven år 2007 förväntades det komma stora mängder rasmassor i schakt 5. 
Dessa lät dock vänta på sig och framkom inte förrän i den nordligaste delen av 
schaktet. Raseringslagret, lager 7, bestod av kalkbruk, skärva av taktegel, tegel-
brockor och hela tegel. Två hela tegelstenar togs omhand för analys (se sidan 17). 

På vallgravens botten finns ett ca 20 cm tjockt gråvit lerlager, lager 8. Ett 
liknande lerlager återfanns i vallgravens botten vid 2007 års undersökning och 
synes vara påfört (Kockum 2007: 18 f). Troligtvis har lerlagret haft som funktion 
att stabilisera vallgravsbotten och få vattnet att stanna i graven och inte sugas upp 
av sanden. Under lerlagret (8), framkom ett fuktigt lager bestående av sand och 
grus, vilket tolkades som steril. 

Något fäste till vindbryggan påträffades alltså inte. Däremot gav schaktet 
ytterligare bevis för att vallgraven mellan norra och södra borgkullen inte utgör 
en naturlig svacka utan är grävd. Den mur som påträffades vid 2008 års under-
sökning visar dessutom att anläggandet av vallgraven påverkat redan befintliga 
murar och byggnader 

Schakt 6 

Syftet med undersökningen i tornet var främst att kunna få fram orekristalliserat 
kalkbruk från borgens äldsta byggnadsfas, för datering. Enligt Abraham Ahléns 
redogörelse över friläggandet 1892-93 (Ahlén, 1893) ska tornrummet, efter att 
det tömts, ha haft en höjd av 3,5 meter till valvets mitt och 1,5 meter till valvan-
fangen. I en artikel i Kristianstadsbladet beskrivs det av ”gråsten belagda golvet”, 
och höjden i rummets mitt anges till 3 meter (Kristianstadsbladet, 1892). Höjden, 
från dagens golvnivå till valvmitt, är 2,9 meter, och från golvet till valvanfang 1,6 
meter. 

Efter att en del av golvet sopats rent i tornet syntes en golvyta av större ste-
nar (se fig 10 som visar hörnet vid schakt 7). 

Schakt 6 grävdes intill tornets öppning, utmed den västra väggen. Invid 
öppningen framkom en flat sten (på ritningen, sidan 40, markerad med gS1). 
Närmast väggen rensades fram en yta bestående av kalkbruk med småsten (lager 
6 i plan och 9 i sektion). Kalkbruket låg upp mot gS1 och ytterligare två stora 
stenar (gS2 och S3). Lagret av kalkbruk sluttade svagt inåt rummet. 

Stenen gS2 ligger med en flat, kvadratisk yta uppåt. Vid framrensning av 
stenen observerades att den flata ytan är bearbetad med krysshammare. 

För att se lager 6 och stenen gS2 relation till eventuella underliggande lager, 
och för att få fram orekristalliserat kalkbruk, fortsatte grävandet i schaktet. Det 
visade sig att det, liksom i schakt 7, ligger mycket stora stenar under tornets nuva-
rande golvnivå. En släthuggen sten, sannolikt till en fönstersmyg, togs upp ur 
schaktet (fig. 11). En stor tuktad sten med en krysshamrad yta framkom (marke-
rad på ritningen, sidan 40)   
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De många stora stenarna gjorde det omöjligt att fördjupa hela schaktet. En 

sektion rensades i söder, och i anslutning till denna grävdes ett djupare hål. Under 
ett par lager med omväxlande sand och kalkbruk påträffades ett tjockt lager sand 
(12) med inslag av sot, brända stenar och tegelflis. Detta lager fortsätter så långt 
ner vi kunde gräva, d.v.s som mest 85 cm från golvnivå. Ingen steril sand eller 
någon yta som kan tolkas som golvyta observerades. 

Något orekristalliserat kalkbruk, användbart för datering, påträffades inte. 
 

Schakt 7 

Tanken var att ta upp schakt 7 alldeles i tornets SÖ hörn, men det visade sig att 
de stenar som ligger där är stora, 50 x 50 cm, och de ligger dessutom in under 
själva väggen. Istället grävdes schaktet framför, norr om, dessa stenar. I schaktet 
framkom ytterligare en riktigt stor sten och flera mindre. Vad som är anmärk-
ningsvärt är att det saknas grundstenar i muren mot öster. Förutom den sten som 
ligger som golvsten i hörnet, och som sträcker sig under väggen, består materialet 
under väggen av sand med tegelbitar, tegelkross, kalkbruk och ett och annat ben. 
Ett litet hål grävdes horisontellt in under muren och ca 50 cm in stötte spaden på 
något hårt, sannolikt sten.  

Schaktet grävdes ca en halv meter djupt; så långt var det möjligt att gräva 
innan det blev för trångt med stora stenar. Någon steril sand, eller annan golvyta, 
observerades inte. 

Inte heller i detta schakt framkom kalkbruk dugligt för datering. 

 

Fig 9, 10 och 11. Bilder från undersökningen i tornet. Ovan till 
höger det ”stengolv” som sopades fram i rummets SÖ hörn. Därunder 
en bild av den fint huggna stenen som påträffades i schakt 6. På den 
stora bilden dokumenterar Jimmy schakt 6. 
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Schakt 8  

Schaktet togs upp på den norra borgkullen, i slänten ned mot vallgraven, strax 
öster om den halvcirkelformade mur som framkom vid undersökningen år 2008. 
Syftet var att med hjälp av fyndbärande medeltida kulturlager kunna få fram en 
datering på anläggandet av vallgraven.  

Under matjorden och ett flygsandslager, lager 1 och 2 (se ritningar sidan 
42), kom ett grått sandigt lager (3), vilket hade en lutning från norr mot söder, 
ned mot vallgravsbotten. Lutningen avtog i schaktets norra del, vilket antyder att 
vi här tangerar nedgrävningskanten för vallgraven. Lager 3 var påfört och dess 
tillkomst härrör från tiden efter vallgravens anläggande. Det innehöll en del kalk-
bruk, tegelkross och sten, främst i dess västra del, samt fynd av två keramikskär-
vor, en av typen yngre svartgods och en av typen yngre rödgods (fynd nr 51 och 
52). Under lagrets västra del framkom ett mindre lager (4), som innehöll en rikli-
gare mängd av kalkbruk och en del tegelkross. Lager 4 tolkades som rasering som 
bör härröra från ovanstående nämnda halvcirkelformade mur. I schaktets östra 
del, mellan lager 3 och 5 återfanns en större marksten, vilken kan ha varit en ut-
fallen grundsten från en möjlig mur belägen en bit norr om schakt 8. Anmärkas 
bör att det på markstenen, ca 80 x 40 cm, ej fanns något kalkbruk. Underst kom 
lager 5, tolkad som steril, bestående av grus och en del svallade småstenar.  
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Analyser 

Vedanatomisk analys  

Vedartsanalysen av kolet från schakt 3 har gjorts av Hans Linderson Kvartärgeo-
logiska avdelningen vid Lunds universitet. Analysen visar att virket är taget ur ett 
större bokträd med en väldigt tätvuxen stam. Tillväxten har varit mycket långsam, 
34 årsringar på 9,6 millimeter, så som bokträd växer när de står tätt i en orörd 
(ogallrad) skog. Sådan skog var vanlig, främst längs Skånes horstar och urbergs-
områden och gynnades i kulturlandskapet för skogssvinsgång (ollonsvin). 

Trädet bedöms ha haft en ålder av över 300 år. Kolbitens position i virket 
har varit perifer, det vill säga relativt nära barken; märgstrålarna är nära nog paral-
lella. Inför 14C-analysen bedömdes antalet årsringar till bark (provets egenålder) 
till mindre än 150 år. Detta värde skall således läggas till 14C-dateringen för att få 
fällningsåret. Årsringstätheten är dock mycket hög så bedömningen är, att mindre 
än 150 år skall läggas till 14C-resultatet (”föryngra resultatet”).  

Bredden på kolbitens årsringar mättes med 1/100 mm noggrannhet inför 
ett dendrokronologiskt dateringsförsök, vilket gjordes med gängse datorkörning-
ar och visuell granskning av de dendrokronologiska graferna från regional ek och 
bok-kronologier mot det enskilda provet. Med en så kort tidsserie behövs en ex-
tremt god anpassning för att man kan komma fram med ett användbart resultat. 
Detta lyckades inte utan 14C-dateringen är, i nuläget, den mest precisa dateringen 
vi har av kolbiten. 

14C-datering 

14C-analysen, prov LuS9068 (se sidan 45) gav vid ett sigma (68,2% sannolikhet) 
dateringen 895-1040 e kr (kalibrerad ålder, dvs 14C åren efterliknar kalenderår så 
mycket som möjligt). Med hänsyn till det som nämnts ovan, angående provets 
egenålder, bedöms fällningsåret ha inträffat före dateringsspannet 1045-1190 e.kr 
men efter 895-1040 e.kr. 
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Tegeldokumentation 

Dokumentationen av teglet har gjorts av Johan Wallin vid Danmarks Borgcen-
ter/RUC, Institut for Kultur og Identitet. Syftet med tegeldokumentationen är att 
denna skall bidra till att öka kunskapen om olika byggnadsfaser, tegelproduktio-
nens organisering ifråga om tegelmästare, tegelugnar, material och enskilda mura-
re som varit verksamma vid borgen under medeltiden. Denna kunskap ska även 
kunna fungera för jämförande studier med tegelmaterialet från borganläggning-
arna Sjöborg, Hammershus och Lundagård, som också de lydde under ärkebis-
kopen i Lund. 
 

Södra muren, schakt 1 

Muren ifråga är den som utgör den södra yttre ”ringmuren” mot Helgeå, vid 
schakt 1 (2010), på den södra borgkullen. Muren har varit en skalmur av tegel. 
Tyvärr är murens skal i stort sett borta och den består idag i stort sett enbart av 
murkärnan. Dock finns det ett relativt välbevarat rullskift ovanpå murens grund-
stenar. Detta rullskift (koppförband) dokumenterades ifråga om mått och lertyp. 
Av de nio tegelstenarna som dokumenterades var sex ljusgula till färgen och två 
röda. 
 
Södra muren; 1:a rullskift ovanpå grundstenarna, ”koppförband” 

      Kopp / Löpare              Mått Lertyp: kalk/järnhaltig 

kopp 12,5 x 7,8 kalk 

kopp 12,6 x 8,4 kalk 

kopp 13,1 x 8,2 järn 

kopp 13,1 x 7,5 kalk 

kopp 12,4 x 7,6 kalk 

kopp 12,6 x 7,4 kalk 

kopp 13,4 x 7,9 kalk 

kopp Ej mätbar  järn 

kopp 12,6 x 7,5 kalk 

  
Rullskiftet består av ett flertal ljusgula tegelstenar tillverkade av kalkhaltig lera och 
enstaka röd tegelstenar tillverkad av järnhaltig lera. Om rullskiftet varit synligt 
under borgens brukningstid finns det en möjlighet att det, förutom dess funktion 
som rullskift, även kan ha haft ett dekorativt syfte med ett antal ljusgula tegelste-
nar, följt av en röd tegelsten, därefter ljusgula tegelstenar osv. 
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Schakt 1, Lager 11 

I schakt 1, som grävdes intill södra muren (se ovan) på den SÖ delen av den söd-
ra borgkullen, framkom ett raseringslager, lager 11, som innehöll en mängd hela 
tegelstenar. Dessa dokumenterades och sex stycken omhändertogs för framtida 
materialprover. En av tegelstenarna hade fyra små avtryck av grisklövar (kulting). 
En tegelsten var felbränd och defekt i form. Den hade dock kalkbruk på fyra si-
dor, vilket visar att den har ingått i någon form av tegelkonstruktion; möjligtvis 
som fyllnad i en skalmurskärna. Lager 11 synes tillhöra en äldre fas i borgens 
brukningstid, eftersom det låg under lager 5, 6 och 7, vilka via fyndmaterialet 
(äldre rödgods, ”lundakrus”, stengods) är medeltida. Anmärkningsvärt i samman-
hanget är den stora mängd hela tegelsten som återfanns i lager 11. Varför om-
händertogs de ej och återanvändes på borgen under dess brukningstid? 
 
Schakt 1; Lager 11 (Rasering) 

Kopp/Löpare Mått Lertyp: kalk/järnhaltig 

Hel tegelsten 26,0 x 8,3 x 12,5 järn 

Hel tegelsten 26,5 x 9,0 x 12,3 järn 

Hel tegelsten 27,0 x 7,8 x 12,0 kalk 

Hel tegelsten 26,5 x 8,3 x 13,0 kalk 

Hel tegelsten 26,5 x 8,5 x 13,0 kalk 

Hel tegelsten 26,9 x 9,0 x 13,0 kalk 

Hel tegelsten 25,6 x 9,0 x 12,9 kalk 

Hel tegelsten 26,5 x 8,0 x 12,0 kalk 

Hel tegelsten (defekt, 

felbränd 

Ej dokumenterad. Böjd 

form 

Ej dokumenterad 

 
 

Östra muren, schakt 2 

Schakt 2 upptogs på den södra borgkullens östra sida, i slänten från borgplatån 
österut. I den av människohand skapade terasskanten mot borgplatån har det 
uppförts en tegelmur, varav sju skift är bevarade (jämför med muren som fram-
kom i schakt 9 under 2009 års undersökning, Lilja 2009:15ff).Tegelstenarna var 
röda till färgen. Den framtagna murytan var ej stor (se beskrivningen av schakt 2), 
dock dokumenterades fem tillgängliga tegelstenar; uppifrån räknat, 1 kopp i skift 
två, 2 löpare i skift fyra, 1 löpare i skift fem och 1 löpare i skift sex. 
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Östra muren, schakt 2 

Kopp/Löpare Mått Lertyp; kalk/järnhaltig 

kopp 12,0 x 7,5 järn 

löpare 26,5 x 8,5 järn 

löpare 25,5 x 8,7 järn 

löpare 25,5 x 8,5 järn 

löpare 26,5 x 8,5 järn 

 
 

Schakt 5, Lager 7 

Schakt 5 upptogs invid befintlig, synlig, mur på den södra borgkullen och grävdes 
i nordlig riktning ner i vallgraven (se beskrivning av schakt 5). I schaktets norra 
del kom på cirka 1,20 m djup ett kraftigt raseringslager, lager 7, bestående av 
kalkbruk, tegelbrockor och hela tegel. Tegelmaterialet var i huvudsak rött till fär-
gen, vilket visar att det tillverkats av järnhaltig lera. Två hela tegelstenar doku-
menterades (nedan). Lager 7 torde överensstämma med den rasering (K15 och 
K18) som framkom i 2007 års schakt 7 (Kockum 2007: 18f), vilket grävdes i vall-
graven strax väster om schakt 5. 
 
Schakt 5; Lager 7 (Rasering) 

Kopp/ Löpare Mått Lertyp: Kalk/järnhaltig 

Hel tegelsten 24,5 x 8,0 x 10,2 järn 

Hel tegelsten 26,4 x 8,5 x 12,4 järn 
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Fyndmaterialet 

Från undersökningen år 2010 finns registrerat 52 fyndposter. Endast fynd från de 
lager som tolkades vara medeltida tillvaratogs. Av de bitar järn som påträffades 
(spikar, nitar mm) togs endast ett fåtal in.  

De tillvaratagna fynden består fr.a av djurben och keramik.. Av djurbenen 
tillvaratogs ett helt skelett, trots att detta sannolikt inte är medeltida. Skelettet, 
fynd 33, är sannolikt en hund (se fig. 15 och 16). Det grävdes fram i schakt 1, i en 
nedgrävning som registrerats som kontext 9. Hunden, om det nu är en hund, på-
träffades alldeles invid grundmuren. Tolkningen är att någon har hållit hunden i 
bakbenen, och sedan sänkt ner kroppen, med huvudet före, i den smala gropen.  

Keramiken som påträffades var stengods (1 skärva), yngre rödgods (1 skär-
va), äldre rödgods (5), rödgods (2) samt en skärva yngre svartgods. I schakt 1, 
lager 7, påträffades botten av ett lundakrus (se fig.5, sidan 9).  

I vallgravsscaktet, schakt 5, påträfffades en armborstbult. Övriga järnföre-
mål, både de som tillvaratagits och de som lämnades kvar på plats, är framför allt 
spikar och nitar av olika storlek. 

Flintavslag av en ljus sydskandinavisk flinta framkom i de undre lagren i 
schakten 1 och 4. Flintavslag påträffades även vid undersökningen år 2009, i 
schakten uppe på södra borgkullen.  

Fyndmängden och fyndsammansättningen skiljer sig inte på något vis från 
tidigare års undersökningar. Det är ett magert fyndmaterial, en städad borg.  
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Fig. 12 Äldre rödgods och yngre svartgods från schakt 8, lager 3 
(fynd nr 51 och 52) 

Fig. 13. Armborstbulten från schakt 5. 

Fig. 14 och 15. Hunden (?) i schakt 1 var nerstoppad i en grop med huvudet före, som om någon hållit den i bakbenen 
och sänkt ner den i hålet. I djurets bakhuvud syns tre små hål. 
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Antikvarisk syntes, tolkning 

De fyra års forskningsundersökningar som nu gjorts av borgen i Åhus visar tyd-
ligt på att borgens byggnadshistoria är betydligt mer komplex än vad man tidigare 
har trott. Undersökningarna, nya resultat och tolkningar, försvåras dock av den 
hårdhänta hanteringen av lämningen då den grävdes fram 1892-93, och av den 
bristfälliga dokumentationen av arbetet. Dessutom har en stor del av fyndmate-
rialet från 1800-talets framgrävning förkommit. 

Undersökningarna 2007 - 2010 har varit små undersökningar, små schakt, 
med väldigt riktade frågeställningar. Resultaten har varit både varit förväntade och 
överraskande. Vi vet nu, med säkerhet, att norra borgkullen döljer byggnader och 
andra konstruktioner som tillhör borgen. Detta var något som vi anade, förvän-
tade, men som nu är säkert konstaterat. Överraskande är däremot att vi kunnat 
konstatera att delar av den romanska borgen inte alls är romansk. Den norra mu-
ren på södra borgkullen är nämligen uppförd på rasmassor som innehåller tegel. 
Vi har indikationer på att borgen kan vara äldre än 1149, men vi kan inte säga 
säkert att den är det. Det har framkommit förvånande lite fynd vid undersökning-
arna. Detta kan delvis förklaras av 1892-93 års effektiva ”städning” av borgens 
kulturlager. 

Följande text är en kort syntes och tolkning, i stora drag, framför allt med 
tyngdpunkt på 2010 års undersökning. 
 

Datering 

Borgen har, allt sedan den grävdes fram för lite mer än hundra år sedan, tillskri-
vits ärkebiskop Eskil (1137-77). I skriftliga källor från 1300-talet omtalas att 
domkyrkan fått staden Åhus och Åhus borg av kung Sven Grate (Chronica archi-
episcoporum lundensium) Med reservation för den källkritiska aspekten att upp-
giften är 200 år yngre än händelsen, verkar det som att både Åhus stad och bor-
gen redan existerade vid ägobytet. På stilhistoriska grunder stämmer en datering 
till romanskt 1100-tal, men det kan ju vara så att ärkebiskop Eskil har byggt ut 
och byggt om en redan befintlig anläggning. 

En förkolnad planka från 2008 års undersökning (schakt 2, lager 19) har 
14C-daterats till 889-994 e.Kr.  Plankan kan dock inte direkt kopplas till en kon-
struktion på platsen. Schakt 1 år 2010 grävdes för att om möjligt påträffa dater-
bart material under den romanska stenbyggnaden. Inte under, men väl i grund-
muren till byggnaden fanns en större bit kol. Kolet låg i kalkbruk mellan stenarna. 
En vedartsanalys har visat att kolbiten är av bok, ett trädslag man inte gärna an-
vänt i byggen, pga dess dåliga egenskaper som konstruktionsvirke. Detta gör att 
man kan bortse från att den ingått i en byggnad på platsen, eller att det är återan 
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vänt virke. Snarare bör det vara så att träet blivit bränt i samband med kalkbrän-
ningen och därefter kommit att ingå som magring i kalkbruket – dvs i samband 
med uppbyggandet av huvudbyggnaden i borgen. En 14C-datering har gjorts av 
provet, och resultatet, sammanvägt med resultatet av vedartsanalysen, ger be-
dömningen att fällningsåret har inträffat före dateringsspannet 1045-1190 e.kr 
men efter 895-1040 e.kr. 
 

Vem grävde vallgraven, och varför? 

Ett av de viktigaste resultaten, som senare års forskningsundersökningar vid 
Åhusborgen har medfört, rör vallgraven mellan den södra och den norra borgkul-
len. Det har tydligt framgått att vallgraven är anlagd (eller möjligtvis utvidgad) i 
en senare fas av borgens brukningstid under medeltiden (Dahlén 2008: 18 ff). 

 Vallgraven har varit ca 2 till 2,5 meter djup och troligtvis haft en påförd 
lerbädd som botten. Vallgraven har även grävts ett antal meter norr om den mur 
som löper från öster till väster på den södra borgkullens norra del. Denna mur 
tolkades ursprungligen som tillhörande borgens första tid, men det har sedan 
visat sig att den är sekundärt uppförd, och kan sannolikt sättas i samband med 

Fig. 16. Borgen på en bild från tidigt 1900-tal. Till vänster i bilden ses intaget, det som Ahlén beskrev som ”kök” (förtyd-
ligat med en vit linje). Möjligen kan några stenar i det översta skiftet vara ditlagda efter 1892. Notera det som ser ut som en 
mur som går vinkelrätt mellan intaget och huvudbyggnaden (pilen). Här finns inte några stenar alls kvar att se idag.  
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anläggandet av vallgraven (se Juhlin 2010: 14, 25; Lilja 2009: 27). Liknande förfa-
ringssätt att gräva vallgravarna ett par meter ifrån murar har under senare år 
framkommit vid arkeologiska undersökningar i bl.a. Vittskövle/Gamlegård och i 
Vordingborg. Syftet härmed torde ha varit att förhindra att erosion medförde 
sättningar i murverken.  

Så här långt i forskningsundersökningarna har vi ej lyckats att fastställa när 
vallgraven anlades. Förhoppningarna om att hitta fyndbärande lager i anslutning 
till vallgraven har kommit på skam. För att finna medeltida fyndbärande kulturla-
ger torde man få gräva längre mot norr i slänten på den norra borgkullen. Under-
sökningarna har dock givit följande möjligheter för när vallgraven kan ha anlagts: 

En första möjlighet är att den anlades i samband med den första kyrkokam-
pen mellan ärkebiskopen Jacob Erlandsen (Galen) och kungamakten under mit-
ten av 1200-talet. Åren 1255-1256 anklagar kung Christoffer I ärkebiskopen att 
denne byggde borgar. Ärkebiskopen svarar på anklagelsen att han endast förbätt-
rade befintliga borgar (Skyum-Nielsen 1963: 100). Finns det en möjlighet att just 
vallgraven är en sådan förbättring av befintliga borgar som ärkebiskopen uttryck-
er? Vi känner även till att kungamakten år 1262 intog och förstörde Åhusborgen. 
Hur stor förstörelsen vid denna tidpunkt av borgen var känner vi ej till, men 
brandlager på såväl den norra som den södra borgkullen kan möjligtvis sättas i 
samband med denna händelse (Juhlin 2010:12; Lilja 2009:13f, 27). Främst brand-
lagret på den södra borgkullen är av intresse, eftersom det har 14C dateras till 
tidsperioden ca 1160-1260. Detta brandlager går in under den norra muren, som 
löper i öst-västlig riktning, på den södra borgkullen, vilket visar på att muren är 
sekundärt anlagd. Muren i sin tur synes stå i ett samband med vallgraven efter-
som den löper längs med denna (se Juhlin 2010:25). Detta samband mellan mur 
och vallgrav kan tyda på dessa anlagts någon gång efter 1260. 

En andra möjlighet är att vallgraven och ovanstående mur anlagts under 
1300-talets första hälft. Detta beroende på att omfattande förändringar under 
denna tid företogs i den närbelägna staden Åhus. Undersökningar i kv. Spritan 
1994-96 visar på att bebyggelse i stadens östra del revs. Istället uppfördes på plat-
sen en ringmur/vall och vallgrav, vilken kom att omsluta ett mindre stadsområde 
än tidigare. Uppförandet av ringmuren/vallen har med stor stratigrafisk säkerhet 
via myntfynd daterats till perioden 1332-1360 (Lenntorp 2005:36 ). Denna för-
ändring har med all sannolikhet styrts av ärkebiskopen själv eftersom denne även 
var herre över staden, och det kan jämföras med att den danske kungen Erik 
Menved år 1310 godkände utbyggandet av ringmuren i den då danska staden Re-
val i Estland (DD  R2. b6: 303; 304: Wallin 2009: 176). Är det så, har det under 
den tidsrymd som ringmuren/vallen runt staden byggdes funnits avsevärda resur-
ser ifråga om arbetskraft av olika slag vid Åhus; en arbetsstyrka som även kan ha 
utfört arbete åt ärkebiskopen på borgen, grävt vallgraven och uppfört ovanståen-
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de omtalade mur på den södra borgkullen. I detta sammanhang är de lager som 
under 2008 års undersökning återfanns invid den ovan nämnda runda/halvrunda 
byggnad av vikt. Dessa lager synes tillhöra perioden innan vallgraven grävdes och 
i dem återfanns två keramikskärvor av typen äldre rödgods, som dateras till peri-
oden ca 1200-1350 (Dahlén 2008:18ff  ; Juhlin 2010:10). Att det förekom bygg-
nadsverksamhet på borgen vid denna tid har framkommit på den norra borgkul-
lens nordöstra del, vilket via 14C prov på träkol torde härröra från perioden 1280-
1400, med en snävare sannolikhet till perioden 1340-1400 (Dahlén 2008:12f; Juh-
lin 2010:19). Att vallgraven kan ha anlagts under 1300-talets första hälft kan den 
handfästning tala för som kung Valdemar III fick avge vid sitt tillträdde till tronen 
1326 (DD R2. b9:273). Handfästningen innebar bl.a. att såväl frälset och borger-
skapet fritt skulle få uppföra borgar och befästningsverk. Handfästningen, som 
kungen fick avge, visar på att frälset under 1320-talet hade lyckats stärka sin 
maktposition både politiskt och militärt på bekostnad av kungamaktens maktin-
flytande. Detta öppnar upp för att såväl stadsmuren och vallgraven i Åhusborgen 
uppförts någon gång efter handfästningens utfärdande. Även de ovan nämnda 
mynten under stadsvallen och de skärvor av äldre rödgods vid den run-
da/halvrunda byggnaden på borgen kan tala för detta. En skriftlig källa från 
1300-talet omnämner att ärkebiskopen Magnus Nielsen år 1390 avled efter ett fall 
från en vindbrygga på Åhusborgen, vilket kan tala för att det vid denna tidpunkt 
även existerade en vallgrav (Dahlén 2008:21). 

I motsats till ovanstående handfästning är drottning Margretas borgbygg-
nadsförbud 1396. Ett förbud som talar för att kungamakten under tidsperioden 
1326 till 1396 lyckades att förändra maktpositionerna till kungamaktens fördel 
och därmed kunde beskära frälsets militärpolitiska bas. Förbudet emot uppföran-
de av borgar för frälset existerade framtill 1483. Då hade frälset makt stärkts på 
nytt, på kungamaktens bekostnad. Den nytillträdde kung Hans fick avge en hand-
fästning 1483, liknande den från 1326, vilken bl.a. upphävde förbudet mot uppfö-
randet av privatborgar (Andersson 1974:385) 

I det sistnämnda sammanhanget vidhänger en tredje möjlighet till anläg-
gandet av vallgraven. Via de skriftliga källorna känner vi till att ärkebiskopen Jens 
Brostrup 1488 förstärkte sin militärpolitiska position genom att uppföra en mur 
kring Flyinge och återställa andra borgar och gårdar som låg under ärkestiftet 
(Andersson 1974:406). Troligt är att Åhusborgen kan inräknas bland dessa andra 
borgar. Vad som då kan tala för att vallgraven anlades under denna tidsperiod är 
det 14C prov som under 2008 års undersökning av vallgraven togs i det sannolikt 
påförda lerlagret på dess botten. Provet kan med 95,4 % sannolikhet dateras till 
perioden 1470 – 1640 (Kockum 2007:18). Att vallgraven och lerlagret däri existe-
rade under 1500-talet talar en flatspetsad enepåle som vid ovan nämnda under-
sökning återfanns i samma lerlager. En dendrokronologiska datering av enepålen 



 
Aosehus återigen 
 
 
 

26 

visar att den fällts under vinterhalvåret 1567/68 (Kockum 2007:18). Detta kan 
sättas i samband med Nordiska sjuårskriget mellan Danmark-Norge och Sverige, 
som även drabbade Åhus. Möjligen kan enepålen ha varit en spetsad påle som 
drivits ned i vallgravens lerbotten för att förstärka borgens försvarsfunktioner 
under det pågående kriget. 

Avslutningsvis bör man i samband med tillkomsten av vallgraven vid Åhus-
borgen se dess tillkomst i ett större sammanhang. Såväl Åhusborgen som staden 
Åhus ingick i ärkestiftet Lunds omfattande gods och borgkomplex. Ärkestiftet 
innehade ett flertal mer eller mindre befästa borgar och huvudgårdar, som exem-
pelvis Hammershus, Lundagård, Värpinge, Borgeby, Gärdslöv, Glumstorp, Sjö-
borg m.fl. och möjligtvis även Losborg. Främst de två sistnämnda är av intresse i 
förhållande till Åhusborgen.  

Sjöborg ligger på den norra delen av den ö som den medeltida staden Elle-
holm var belägen på i Mörrumåns mynning i Blekinge. På liknande sätt som vid 
Åhus tillhörde såväl staden Elleholm och borgen Sjöborg ärkesätet. Sjöborg är 
åtskild från stadsholmen med en vallgrav, och borgområdet är i sin tur delat i två 
delar av en vallgrav. Likheterna mellan Sjöborg och Åhusborgens struktur är på-
fallande. Det har inte utförts några arkeologiska undersökningar på Sjöborg som 
kan datera anläggningen, eller påvisa olika byggnadsfaser. Via de skriftliga källor-
na omnämns borgen i Elleholm först på 1400-talet, men kan vara betydligt äldre 
(Arvidsson 1985).  

Borgen Losborg är belägen i Göinge härad i nordöstra Skåne. Den har via 
arkeologiska undersökningar daterats till perioden 1332-1360.  Borgen omnämns 
ej i de skriftliga källorna från medeltiden, men den är beläggen på jord som till-
hörde ärkestiftet (Ödman 2001: 51ff). Även Losborg har en liknande struktur 
som Åhusborgen och Sjöborg, bestående av två borgkullar åtskilda av en vallgrav. 
Dessa likheter mellan Åhusborgen, Sjöborg och Losborg öppnar upp för att det 
funnits en gemensam byggnadshytta i ärkestiftets tjänst som någon gång under 
medeltiden, sannolikt då 1300-talet, uppfört eller förändrat befintliga borgar efter 
en gemensam tanke. Framtida forskningsinsatser vid dessa borglämningar kan ge 
svar på hur ärkestiftet organiserade sitt borgbyggande. Exempelvis via jämföran-
de studier av tegelmaterialet från Åhusborgen och Sjöborg. 
 

Ett tornrum utan golv 

Syftet med undersökningen år 2010 i tornet var att finna orekristalliserat kalkbruk 
eller träkol i ursprungliga lager eller i grundmuren, för att därigenom få en säkra-
re datering av när tornet började byggas. Enligt Abraham Ahléns beskrivning 
(Ahlén 1893) avbröts friläggandet på en nivå 3,5 meter under valvets mitt och då 
väggarna var 1,5 meter höga. Höjden på väggarna är idag 1,6 meter från golv till 
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valvanfang, medan takhöjden till valvmitt är 2,9 I en artikel i Kristianstadsbladet 
(1892) omnämns att golvet i tornrummet bestod av gråsten.  

Gråstensgolvet i tornet är knappast ett prydligt lagt kullerstensgolv eller ett 
golv av stenflisor. De stenar som vi rensade fram i golvet är stora stenar, några 
delvis huggna stenar, och vi tog även upp en fint huggen, romansk, sten, möjligen 
till en fönstersmyg. Stenmaterialet liknar närmast rasmassor, stenar nervräkta i en 
grop, någorlunda ordnade till en golvyta.  

Under och mellan stenarna fanns, i schakt 6, ett lager med kalk (lager 6 och 
9), som sluttade in mot rummets mitt. Under detta lager ligger ett tjockt lager 
sand med inslag av sot, brända stenar och tegelflis. Något slut på detta lager fick 
vi inte fram utan kunde endast konstatera att det fortsätter neråt minst 85 cm 
från golvnivå.  

I schakt 7 upptäcktes att den inre skalmuren saknade grundstenar och att 
det låg tegelbitar in under väggen (där det borde ha legat grundstenar!). 

Hur ska detta tolkas? Grävde man verkligen ytterligare en halv meter längre 
ner i tornet åren 1892-93? Det kraftiga kalklagret i schakt 6, och det faktum att 
stenarna under det nuvarande golvet är stora och svårhanterliga, gör denna tolk-
ning osannolik. Snarare bör vi kunna konstatera att det som tidigare uppfattats 
som en golvnivå i tornrummet inte är en ursprunglig sådan. Tornets bottenvåning 
har, vid något tillfälle och av någon anledning, fyllts upp. Avsaknaden av grund-
stenar i det sydöstra hörnet kan möjligen antyda att det har skett ett ras och att 
man har varit tvungen att bygga om tornets nedre del för att förhindra ytterligare 
skador.  
 

Reviderad bild av borgen 

Vid de senaste fyra årens undersökningar vid Aosehus har vi fått ”bygga om” den 
gamla bilden av borgen. Borgen har blivit större och mer komplex. Vi har bl.a 
påträffat murrester från två olika byggnader i den norra borgkullen (Dahlén 2009, 
Kockum 2008) och vi har dokumenterat en äldre mur i ruinens västra tegelmur 
(Lilja 2009). Vad gäller resultaten av 2010 års undersökning kan särskilt nämnas 
fyra, som på olika sätt reviderar vår bild av borgen. 

Ett resultat, som ”bygger om” borgen, är det faktum att vi misslyckades 
med att hitta en ursprunglig golvnivå i tornet. Av någon anledning har man byggt 
om, fyllt igen, den nedre delen av tornet. Beror det på en ändrad funktion eller 
på, som föreslagits här ovan, ett ras? 
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Det har redan tidigare år kunnat konstateras att vallgraven, så som den ser 
ut idag, inte tillhör borgens tillkomstperiod. Den har, i en senare byggnadsfas, 
utvidgats eller grävts helt ny. Efter 2010 år undersökning kan vi lägga till en vall-
grav även i öster. I schakt 2 påträffades en djup nedgrävning mellan östra muren 
och strandkanten (vars läge inte har lokaliserats).  

Vidare har vi sannolikt påträffat den yttre, östra, borgmuren. Vi kan konsta-
tera att den övergår från att vara en 70 cm - 1 meter kraftig tegelmur till att bli en 
enkel terrassmur (se fig. 17, ovan). 

Till sist – vid undersökningen år 2009 fick vi indikationer på att den norra 
muren på borgkullen inte var ursprunglig (Lilja, 2009). Undersökningen år 2010 
gav definitivt besked om att den tillhör en senare byggnadsfas. Muren är uppförd 
på rasmassor som innehåller tegel, vilket ger muren en datering till, som äldst, 
slutet av 1100-talet. 

 

Fig. 17. Rekonstruktionsförslag av  vallgrav och 
mur/terrasskant  i öster. Av Jimmy Juhlin Alftberg. 
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Sammanfattning 

 
För fjärde året i rad har Regionmuseet Kristianstad genomfört en forskningsun-
dersökning inom Aosehus, den medeltida ärkebiskopsborgen i Åhus. 2010 års 
undersökning utfördes vid två tillfällen, 26-30 maj och 6-8 september. 

Vid undersökningen kunde fastslås att den södra borgkullens norra mur, 
som tidigare betraktats som en ursprunglig romansk mur, är sekundär. Den är 
uppförd på rasmassor som innehåller tegel.  

Vidare konstaterades att tornets ursprungliga bottenvåning byggts om, fyllts 
igen, möjligen på grund av ett ras. Syftet med undersökningen i tornet, att finna 
orekristalliserat kalkbruk för datering, kunde dock inte uppfyllas.  

Borgens östra begränsning påträffades, i form av en djup nedgrävning, en 
vallgrav, mellan borgkullen och stranden. Innanför vallgraven grävdes fram en 
kraftig tegelmur. Den fortsätter dock inte norrut utan ersätts av en enkel terrass-
kant. 

Vallgraven mellan borgkullarna är sekundär, eller sekundärt utvidgad. Detta 
har framkommit vid tidigare undersökningar. 2010 års två schakt i anslutning till 
vallgraven tog upp med syfte att, dels få en datering av anläggandet/utvidgningen 
av vallgraven, dels spåra en eventuell vindbrygga. Inga säkert daterbara lager på-
träffades, och inte heller spår efter en vindbrygga. 

I ett schakt utanför borgen, i anslutning till den södra muren mot Helgeå, 
påträffades orörda lager med bland annat fynd av ett lundakrus och en träkon-
struktion, som kan vara ett tråg eller en tunna.  

Liksom tidigare år var fynden fåtaliga och bestod till största delen av djur-
ben. Den keramik som togs tillvara är stengods, rödgods (både äldre och yngre) 
samt en skärva yngre svartgods. I ett av vallgravsschaktet påträffades en arm-
borstbult av järn. 

Träkol, som påträffades i kalkbruket i den romanska huvudbyggnadens 
grundmur, härrör från ett större bokträd med en väldigt tätvuxen stam. 14C analy-
sen, i kombination med vedartsanalysen, anger fällningsåret till tidsperioden 895-
1190 e.Kr. 

En analys av påträffade tegelstenar visar att borgens tegel tillverkats av såväl 
järn- som kalkhaltig lera. 

 

 

Kristianstad 2010-10-22 

Helén Lilja, Johan Wallin, Hans Linderson 
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Bilagor 

Schakt 1, sektioner 

 
 
 
 
 
 
 

Lager Schakt 1 
1  Matjord 
2 Matjord 
3  Mycket mörk och hård sand (oljeblandad). 
4  Sandblandad matjord (efter 1893). 
5  Brun sand med linser och fläckar av sot och kol, tegelsmul, 
   småsten. Fynd: keramik, ben och spik. 
6  Lös gul sand med fragment av tegel, kalkbruk och mindre benbitar. 

Även inslag av kol. Lagret är tydligt böljande. I den östra delen 
framkom ett parti med förkolnade brädor. 

7  Som lager 6, men lite lerigt. Fynd: delar av ett keramikkärl. 
8  Grå, fet, lera. 
9  Fyllning med djurben (hund?) i en cirkelrund nedgrävning.. 
10 Nedgrävning, stolphål 
11 Rasmassor med bl.a hela, ljusröda, tegelstenar. 
12 Sand, lik steril, men innehåller tegelkross, tegelflis, kalkbruk, järn. 

Fynd: gult tegel, djurben. 
13 Rektangulärt  stolphål. En lerig fyllning med lite tegelkross. 
14 Rektangulärt stolphål med lerig fyllning och lite tegelkross. 
15 Fyllning med mörk sand i nedgrävning genom lager 6, 7 och 11. 

 
 
Schakt 1b 
1 Omrörda lager av jord med inslag av tegel, småsten och lite ben. I 
massorna återfanns en nyckel (?) till ett bultlås, rödgods och en skär-
va svartgods. 
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Schakt 1, planer 
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Schakt 2, plan och sektioner 

 
 
 
 
 

 

Lager Schakt 2 
1 grus, fyllning under asfalt 
2 brun sand 
3 vit sand med mörka strimmor 
4 brun sand 
5 svart lins, OBS ej kol 
6 ljus sand 
7 svart lins, OBS ej kol 
8 gul, fet, sandlins 
9 brun sand 
10 gråbrun sand med tegelkross, samma som 16 
11 ”havssand”, gul, fin sand  
12 vit, fet, sandig lera med grå strimmor 
13 som 11 
14 mörk sand 
15 vit sand 
16 mörk sand med inslag av tegelbitar och ensta-

ka kol, ben och småsten, samma som 10 
17 gul sandlins 
18 brun sand 
19 omrörda massor 
20 grå sand 
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Schakt 3, plan och sektioner 

 
 
 

Lager Schakt 3 
1 Markyta 
2 Sandigt, påfört, lager 
3 Jordlager med kalksmul, tegelfragment och småsten. 
4 Tunt sotlager, flammigt, med ljus grus, ca 2 mm tjockt. 
5 Poröst jordlager med tegelfragment, svallad småsten, senti-

da glas, maskintillverkat spik. 
6 Mörkbrunt, poröst, jordlager. 
7 Grå jord. 
8a  Gul sand med pinnhål. 
8b  Gul sand. 
9   Rödbrunt jordlager. 
10 Vit sand, något grov. 
11 Fyllning med tegelsmul. 
12 Nedgrävning till grundmur. 
13 Sekundär nedgrävning. 
14 Mörkbrun/röd strimma (återkommer allmänt över anlägg-

ningen). 
15 Fyllning, grå/svart. 
16 Fyllning, brun 
17 Gul, grovkornig sand (återkommer allmänt över anlägg-

ningen). 
 

kolprov 



 

37 

Schakt 4, planer 
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Schakt 4, sektioner 

 
 
 
 

 

Lager Schakt 4 
1 Matjord 
2 Kalkbruks/raseringslager, 20-40 cm tjockt, med hela tegel 

och tegel kross av järnhaltig lera, 1 gul tegelsten, marksten. 
 Lagret gick in under muren som löper V-Ö norr om schak-
tet, vilket tyder på att muren är yngre än lagret. Fynd: Ben, 
metall, slagg 

3 Brun jord, porös, påfört, ca 5 cm tjockt. Jämn yta med tre 
flata stenar, varav två komstadkalksten. Den större gick in 
under mur II, ev som grund för muren. Fynd: spik. 

4  2-3 cm tjockt lager med rostrött tegelkross, fett. Innehöll 
även lera, som var rödfärgad av teglet. Lagret gick in under 
den norra muren. Fynd: rikligt med djurben. 

5 Brunt, sandigt gruslager, poröst, fuktigt. Mycket småsten 
(vattenslipade?), men även en del större sten. Åhussandsten. 
Fynd: ben (hästtand). 

6 Sandigt gruslager, gulbrunt, med ett antal större sten (ca 10 
cm). Möjligen en äldre marknivå (stenålder). Fynd: flintavslag 
av sydskandinavisk flinta. 

7 Ett mindre, gråbrunt, lager (30x30 cm) med träkol och en 
fet, vit, kalkmassa. Gick in under den norra muren. 

 



 

39 

Schakt 5, plan och sektion 

 
 
 
 

 Lager Schakt 5 

1 Matjord, gråbrun, porös. 20-60 cm tjockt. 
2 Ljusgrå sand, ev. flygsand. 
3 Gråbrunt, påfört, lager. Förekommer en del större och 
  mindre marksten ca 1 m från schaktets södra kant. De ligger 
  där nedgrävningen till vallgraven börjar, ev. en skoning av 
  borgkullen. Innehåller en del raseringsmassor.  
 Fynd: 1 armborstbult. 
4 Rödgul grus (steril), liknar lager 6. 
5 Svart torvlager, ca 10 cm tjockt. 
6 Rödgul grus (steril), liknar lager 4. 
7 Raseringslager, påfört i vallgraven, med tegelbrockor, hela  
 tegel, kalkbruk. Fynd: 2 hela tegel (för analys), bit av ett 
  taktegel. 
8 Gråvitt lerlager i vallgravens botten, ca 20 cm tjockt. Fett  
 och fuktigt. Prov taget för analys. 
9 Sand/grus, steril, under lager 8. Fuktigt.  
10 Gul sand, steril Genomgrävt vid anläggandet av vallgraven. 
11 Grundsten i mur (N-S mur till huvudbyggnad), lagd i steril 
  grus (6). Ej kalkbruk mellan stenarna. 
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Schakt 6, plan och sektion

Lager Schakt 6 
3 stolphål med sot i kanten 
6 kalkpackning med småsten, ligger mot S2 och S3,  
 samma som 9 
7 kalklager med tegelsmul 
8 sand 
9 kalklager med tegelsmul, samma som 6 
10 sand 
11 kalkpackning med enstaka tegelflis 
12 brun sand med inslag av sot och bränd sten samt sotlinser 

och enstaka tegelflis 
 
S1  trappsten? 
S2 stor sten med flathuggen och krysshamrad top 
S3  sten som ligger under S1 



 

41 

 

Schakt 7, plan och sektion 

 
 

Lager Schakt 7 
1  kalkbruk, tegelkross, småsten (se lager 

7 i schakt 6) 
2 brun sand med ljusa linser 
3 gul sand 
4  sand med ljusa och bruna linser 



 

42 

Schakt 8, planer och sektion 

Lager Schakt 8 
1 matjord 
2 flygsand 
3 grått, sandigt, lager som tillkommit efter ett vallgraven anlagts. Fynd; 1  skärva yngre 

rödgods, 1 skärva yngra svartgods 
4 sand med kalkbruk och tegelkross 
5 steril grus med en del svallade småstenar 
 

 

 



 

43 

Fyndlista 
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14C- analys
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AK- antikvarisk kontroll KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk  undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

 
1. Vä 2:107, Vä sn, FU, Anders Edring, 2009 
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6. Gylstorp. Medeltida odlingslämningar i Visseltofta sn, FU, Tony Björk & Brita Tronde, 2009 
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2010 
12. Allhelgonakyrkan i Lund – utvändig restaurering etapp I, Lunds socken, AK/AM, Petter Jansson, 2009 
13. Hotade arter och byggnader –tips och råd vid byggnadsvård. PJ, Nils-Otto Nilsson & Åsa Jakobsson, 2009-

2010 
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18. Mörarps kyrka – invändig renovering och konservering, Mörarps sn, AK, Lotta Eriksson, 2010 
19. Tullstorpsåprojektet, Trelleborgs kn, KA, Bertil Helgesson & Cissela Olsson, 2010 
20. Örnanäs – arbeten 2009 – 2010, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
21. Örtofta slott vid Bråån – kulturhistorisk utredning i samband med våtmarksprojekt, Örtofta sn, Kristina Ni-

lén, 2010 
22. Övedsklosters alléer. Öveds sn, PJ, Patrik Olsson, 2010 
23. Sporrakulla gård 2010 – tak- och timmerarbeten, Glimåkra sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
24. Gamla begravningsplatsen i Kristianstad, Kristianstad sn, DK, Lotta Eriksson, 2010 
25. Tomelilla Byagård – takarbeten 2010, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
26. Tomelilla Byagård – fasadarbeten 2010, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
27. Silversmedjan Kv Vapenbrodern 8, Kristianstad, Kristianstads sn, AK Katarina Olsson, 2008 
28. Fjälastorps småskola – ommålning av fasad, AM, Helene Stalin Åkesson, 2010 
29. Bälteberga Korsvirkeshuset – utvändig renovering, Ottarps sn, AK, Kristina Nilén, 2008-2009 
30. Ilstorps kyrka – fönsterarbeten, Ilstorps sn, AK, Lotta Eriksson, 2009 – 2010  
31. Heliga Trefaldighetskyrkan – tillbyggnad och invändig ombyggnad, Kristianstad sn, AM, Lotta Eriksson, 

2009 – 2010  
32. Norra Mellby kyrka – renovering av vapenhusets tak, Norra Mellby sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
33. Lunds domkyrka – ändring av västportalens trappa, Lund, AM, Heikki Ranta, 2010 
34. Övedskloster – förändringar vid trädgårdskanalen, Öveds sn, AK, Kristina Nilén & Lars Salminen, 2009-

2010  
35. Östra Karup kyrkogård, Östra karup sn, DK, Lotta Eriksson, 2010 
36. Blåherre mölla – en kvarnmiljö för möten mellan då och nu, Maglehems sn, BMU, Ingela Blomén, Helen 

Carlsson & Helene Stalin Åkesson, 2009 – 2010 
37. Mejeriet Skarhults gods – takrenovering, Skarhult sn, AM, Kristina Nilén, 2010 
38. Saltkokningshuset - utvändig ommålning, Karlskrona, AM, Emelie Petersson, 2010 
39. Glimmebodagården, Brösarps sn, AM, Emelie Petersson, 2010 
40. Smedtorpet, Hässleholm sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010  
41. Tobaksmonopolet 2010 – fasadrenovering, Fjälkinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
42. Ballingstorps trädgårdar, Kviinge sn, DK, Cissela Olsson, Emelie Petersson & Brita Tronde, 2010 
43. Södra Mellby mölla – tre vingar och en vingbalk, Södra Mellby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2008-2010 
44. Bondrumsgården 2010, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
45. Torsebro krutbruk 2010 – murnings- och snickeriarbeten, Färlöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 



 
 

 

46. Ekestad folketspark – arbeten i fyllecellerna, Österslöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
47. Övraby mölla – utvändig renovering samt lyft och lagning av kuggkrans, Övraby sn, AM, Ingela Blomén, 

2010 
48. Scan i Ängelholm – där svenskt fläsk blev brittiskt bacon och Ystadkorven kryddades med känsla, Ängel-

holms sn, BD, Helene Stalin Åkesson med bidrag av Ingela Blomén och Anna Rabow, 2010 
49. Parkeringsplats Uppåkra, FU, Catherine Svensson, 2003 
50. Johannishus slott – utvändig renovering, AM, Emelie Petersson, 2010 
51. Västra Strö kyrka – utvändig renovering, Västra Strö sn, AK, Helen Carlsson (med bidrag av Maria Sträng), 

2008 
52. Paviljongen, Åhus museum, FU & MD, Johan Dahlén, 2009 
53. Baptistkapellet i Oppmanna – timmerarbeten på pastorsbostaden, Oppmanna sn, AM, Jimmy Juhlin Alft-

berg, 2010 
54. Vad som trots allt försvinner – ett forskningsprojekt om dokumentation och värdering av svårbevarat kul-

turarv, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2008-2010 
55. Ryttmästarebostället – flygelbyggnad, Gärds Köpinge sn, AM, Heikki Ranta, 2009 
56. Utvändig restaurering och svampsanering av Fränninge kyrka, Fränninge sn, AK, Mia Jungskär och Heikki 

Ranta, 2008-2009 
57. Fjärestads kyrka – renovering av tornet, Fjärestads socken, AM, Heikki Ranta, 2009 
58. Brösarps station – omläggning av tak, Maglehems sn, AM, Emelie Petersson 2010 
59. Aosehus återigen - fjärde året på borgen, Åhus sn, UN, Helén Lilja m.fl, 2010 

 
  

 



 

 


