UTGRÄVNINGEN PÅ BORGEBY 1984
Av Sven Rosborn

En utgrävning på Borgeby
Med stor förväntan samlades ett femtontal utgrävare på Borgeby en lördagsmorgon hösten 1984. Under
några weekendar skulle gruppen gräva fram nya pusselbitar i Borgebys äldre historia. Målet med
utgrävningen var att försöka klargöra hur tjocka kulturlage, dvs. avfallslager, som fanns, hur dessa lager
var uppbyggda, om man kunde påvisa brandlager, om det fanns påtagliga bebyggelserester etc. Vederbörligt tillstånd hade inhämtats hos länsantikvarien. Fyra stycken schakt utstakades; två inne på borggården
och två strax söder om huvudbyggnaden, se situationsplanen fig. 1. Inne på borggården lades ett schakt
från den s.k. ”Kyrkans” norra vägg mot norr. Genom att ansluta en längre markprofil in mot byggnaden
hoppades vi här kunna få fram uppgifter om markytans nivå vid tidpunkten för ”Kyrkans” byggande, samt,
i bästa fall, även fynd som kunde datera denna byggnad. Då det gällde att nå så långt ut på borggården som
möjligt, upptogs också ett mindre sökschakt längre mot norr. Här kunde vi tämligen snabbt gräva fram
intressanta medeltida lämningar.

Utgrävningen aktualiserades av museichef Sven Rosborn
på Malmö museer. Genom hans kontakter med Limhamns
arkeologigrupp kunde ett stort antal amatörarkeologer beredas tillfälle att under sakkunnig ledning utföra undersökningen under ett antal veckoslut i september 1984. Undersökningen gav svar på många frågor om slottets äldre
historia samtidigt som den öppnade väg för fler arkeologiska undersökningar på Borgeby.

Fig 1: Plan över utgrävningsschakten 1984. Skraffering
anger område med trolig grundmur/murar under mark.

Utgrävning av de översta lagren i schakt 1 inne på
borggården. På bilden till vänster friläggs den övre
stenläggningen. I bakgrunden ”kyrkans” stenvägg.

Fig 2: Schakt 1. Profilvägg mot väster. Endast de nedre, äldre lagren är markerade i förhållande till dagens marknivå.

Vad schakt 1 avslöjade
I det långa schaktet in mot ”kyrkan”, schakt 1, kunde
Borgebys historia föras tillbaks ner i tidigmedeltidens
dunkel; en historia avläsbar genom inte mindre än ca
1,5 meter avfallslager. Marken var tyvärr av sådan
beskaffenhet att inga organiska föremål hade beva-

Utgrävning av de nedre lagren i schakt 1.

rats. Den uppmätta markprofilen, dvs. schaktväggen,
ger oss emellertid ett nytt blad i Borgebys historia.
Figur 2 visar markprofilens nedre lager; lager som
avsatts eller påförts under Borgebys äldsta bebyggelseskede. Över den sterila bottnen, på figuren prickmarkerad, finns ett ca 60 cm jordlager bestående av
s.k. silt i botten och matjord överst. I matjordslagret
finns en mängd tunna lerlager. Dessa lerlager härstammar från enklare lerkliningskonstruktioner, t.ex.
väggar, och utgör de äldsta bebyggelseindikerande
spåren. Lerlagren ser inte mycket ut för världen, men
till dessa kan knytas ett stort antal igenfyllda stolphål,
vilka nedgrävts i matjords- och siltlagren. Tyvärr har
inget stolphål avtecknat sig i den i figur 2 återgivna
markprofilen. Detta beror på att hålen mestadels igenfyllts med samma material som finns i omgivande lager. Stolphålen visar sig därför endast tydligt under
vissa stunder i utgrävningsarbetet.
Över lerlagren ligger ett tjockt kol- och sotlager, lager 3, vilket vittnar om en katastrofal brand under
Borgebys äldsta skede. Lagrets tjocklek antyder att
det har varit en ordentlig trähusbebyggelse som härjats av den röde hanen. Att det funnits trähus på platsen antyds också av den totala avsaknaden av murbruksrester och tegelfragment; byggnadsmaterial som
infördes under 1100-1200-talen. Kollagret blir tjockare mot söder, ett förhållande som antyder var det
nedbrunna huset eller husen varit belägna. Tyvärr
gjordes ytterst få fynd i dessa bottenlager. Någon
säker datering kan därför inte ges på vare sig Borgebys äldsta bebyggelsefas eller när branden härjat. Avsaknaden av tegelfragment antyder dock en tid före
ca 1200; en datering som också stöds av påträffade
enstaka mindre fragment av s.k. vendiskt svartgods,
dvs. av en speciell keramiktyp som finns under 1000talet.

Fig 3: Schakt 1. Profilvägg mot väster. Endast lagren upp till 1400-talets kullerstensläggning markerade i förhållande
till dagens marknivå.

Figur 3 visar de lager som bildats efter den äldsta
branden och fram till tidpunkten för ”kyrkans” byggande (dess mur ses till vänster på ritningen. Uppåt
”plomberas” dessa lager av en heltäckande kullerstensläggning, vilken en gång täckt borggården och
anslutit till den vid stenläggningens tillkomst nybyggda
”kyrkans” kvaderstensmur till vänster. Från brandhorisont 1 och upp till kullerstensläggningen verkar
det ha skett en medveten uppfyllnad av borggården.
Flera av lagren är jord- och sandlager med endast ett
fåtal fynd; nästan rena fyllnadsmassor.
En grop med ett kraftigt inslag av kol och sot avslutas tvärt uppåt genom det sandlager i vilket man lagt
kullerstenen (nr 10 på ritningen). Detta förhållande
bör tolkas så att markytan nedschaktats något i samband med ”kyrkans” byggande och kullerstenläggning-

ens tillkomst. Härvid har en del av kulturlagren försvunnit redan i äldre tid; en lucka i vår tidskronologiskt
uppbyggda markprofil har på detta sätt uppstått.
Om vi utgår enbart från resultaten i schakt 1 antyder
således gropen med kolet och sotet (nr 10) att det på
Borgeby strax före byggandet av ”kyrkan” timat ytterligare en brand. I det angränsande schakt 4 kunde
dessutom betydligt mera påtagliga bebyggelselämningar från denna brand dokumenteras. Här påträffades nämligen på en nivå strax under kullerstenläggningen i schakt 1 rester efter ett nedbrunnet hus.
Vid utläggningen av schakt 4 hade vi turen att placera det smala schaktet rakt över ett fundament till
en medeltida kakelugn. Ett stort antal fragmentariska
s.k. pottkakel kunde framgrävas. Kaklen är av en
typ som placerar dem i tidsperioden 1300-talets se-

Den norra delen av schakt 4. Här ses grundmursrester och brända lerkliningslager som en gång utgjort grunden för
en kakelugn. Rester efter medeltida pottkakel återfanns också.

Fig 4: Schakt 1. Profilvägg mot väster. Borggårdsplatåns övre (yngsta ) lager markerade.

nare hälft - tidigt 1400-tal. Några kakel hade t.ex.
den fläckiga gröna blyglasyr som finns så rikligt på
keramiska kannor från denna tid.

Figur 4 visar bl.a. de lager som bildats på borggården
efter det att kullerstenläggningen tillkommit och fram
till nutid. Över kullerstenarna påträffades ett tunnare
avfallslager med en hel del ben och andra föremål.
Det var bl.a. från denna nivå som vi kunde plocka
upp en välbevarad sporre av järn. Sporren har preliminärt utifrån sin form daterats till 1400-tal. Markprofilen avslöjar emellertid att Borgeby troligtvis tämligen snabbt efter brand nummer två härjats av en ny
brand. Nästan direkt över kullerstenarna kunde nämligen iakttagas ytterligare en brandhorisont. Efter
branden har nya jord- och sandlager påförts för att
höja och utjämna markytan. Fynd i dessa lager visar
tydligt att vi har nått fram till tiden efter medeltiden.
Slutligen återfinns endast ett trettiotal cm under dagens markyta en fjärde påvisbar brandhorisont. Detta
sot- och kollager har blivit bortschaktat intill ”kyrkan” i samband med utläggande av en mindre kullerstenläggning runt byggnaden, troligtvis utförd under slutet av 1800-talet (överst till vänster på ritningen).
Vi kan summera utgrävningsresultaten från borggården. Borggårdsplatån har visat sig innehålla ovanligt
tjocka kulturlager från en tidpunkt bortom 1200-talet
och helt upp i modern tid. Den äldsta bebyggelsen
har troligtvis varit tämligen enkel; en trolig trähusbebyggelse med jordgrävda stolpar. I dessa nedre
kulturlager är fynden fåtaliga. Ska man få en ordentlig bild över denna äldsta bebyggelse och därtill erhålla en noggrannare datering fordras betydligt större
utgrävningsschakt än de små provgropar som grävdes år 1984.

Kullerstensläggningen från 1400-talet täckte hela
utgrävningsytan.

Inte mindre än fyra olika brandhorisonter har kunnat
dokumenteras i borggårdens lagerföljd. Detta är två
bränder fler än de som vi känner från bevarat skriftligt material. Det nedre brandlagret, brand 1, måste
placeras i Borgebys äldsta period, troligtvis före slutet av 1100-talet/början av 1200-talet. Under brand 2

Buhrmans avritning av Borgeby på 1680-talet efter det att danskarna bränt slottet.

har bl.a. en byggnad med en pottkakelugn gått förlorad. Kakeltypen och ugnens rimliga livslängd gör att
brand 2 mycket väl kan överensstämma med svenskarnas nedbrännande av Borgeby år 1452. ”Kyrkan”
skulle alltså ha uppförts någon gång efter denna händelse.
Brandhorisont 3 har inträffat någon gång mellan åren
1452 -1676. Det är nämligen rimligt att koppla samman brand 4 med danskarnas härjningar år 1676.
Borgeby avbrändes helt vid detta tillfälle. Skulle brand
4 ha inträffat senare borde förödelsen vara känd i
det skriftliga källmaterialet. Så är ej fallet. Brand 3
kan eventuellt kopplas samman med bondeupproret
1525 då Borgeby slott intogs av bondehären.
Utgrävningen söder om huvudbyggnaden
På Buhrmans prospekt över Borgeby från ca 1680,
dvs. efter det att danskarna bränt slottet, ses söder
om den nuvarande huvudbyggnaden en smal markremsa innan den södra vallgraven tar vid. I dag är
vallgraven utfylld och hela området söder om huvudbyggnaden omgjord till gräsmatta. Det fanns således
fortfarande en smal markremsa mellan byggnaden
och den forna vallgraven som kunde innehålla medeltida bebyggelselämningar.
Två smärre schakt, schakt 2 och 3 på figur 1, utstakades strax intill huvudbyggnaden. I det västra schaktet, schakt 2, genomgrävdes ett tjockt lager av nästan ren matjord. Ett par decimeter ned i jorden kunde
iakttagas en tydlig brandhorisont med träkolsfragment.

Under detta kol- och sotlager fortsatte matjorden ytterligare några decimeter. I matjordens övre delar
påträffades en hel del eftermedeltida föremål medan
samma lagers nedre delar tyvärr nästan helt saknade
artefakter.
Under det tjocka matjordslagret frilades tydliga lämningar efter ett nedbrunnet hus. I hela schaktet kunde
ett relativt tjockt lager av bränd lerklining framgrävas
tillsammans med lera och kol. Ett större dörrbeslag
av järn påträffades inbränt i ett större lerkliningsstycke. Under detta brandlager återfanns ett golv, bestående av hårt packade småsten. Det heltäckande
brandlagret har troligtvis uppkommit vid röjnings- och
uppfyllnadsarbetena på brandtomten.
Överst i schakt 3 (se ritning på nästa sida) fanns
samma tjocka matjordslager som i det västra schaktet. Här i öster kunde emellertid ingen brandhorisont
iakttagas i själva matjorden. Drygt fyra decimeter
under nuvarande markyta framkom emellertid påtagliga rester efter samma nedbrunna hus som i schaktet fem meter längre västerut. Kol, sot och ett närmast heltäckande, tunt lager av bränd lerklining kunde
dokumenteras. En ödets slump hade dessutom gjort
att vi råkat placera schaktet så, att en nord-sydlöpande
vägg kom i dagen. Av den forna korsvirkesväggen
återstod grundstenarna samt det nedersta tegelskiftet
i fackfyllnaderna. Teglet var av det typiskt medeltida
formatet. Avståndet mellan stolparna. vilka stått på
grundstenarna, har varit ca en meter. Lerkliningslagret
fanns endast väster om korsvirkesväggen, vilket bör

Fig 5: Schakt 3. På planen ses resterna efter korsvirkeshuset samt efter träledningsröret.

tolkas så att väggen utgjort östmur i korsvirkeshuset
och ej varit någon mellanvägg.
I schakt 3 påträffades strax öster om korsvirkesväggen - och parallellt med denna - ett urholkat träledningsrör. I schaktet var drygt två meter av röret
synligt. Dess norra ända var mycket kraftigt förmultnat. Trästocken hade ett fall mot söder. En större
sten på ömse sidor om röret låg i schaktets södra del.
Stenarna har eventuellt ingått i en större konstruktion, något som emellertid var omöjligt att avgöra med
säkerhet p.g.a. den begränsade utgrävningsytan.
Vilken tidpunkt ska man då söka koppla branden i
korsvirkeshuset till? Tyvärr påträffades inga daterande föremål i brand- och raseringslagret. Brandhorisonten i matjordslagret i schakt 2 måste rimligtvis tillskrivas 1670-talets brand. Jämfört med borggårdens
tre ytterligare brandhorisonter måste den äldsta bortfalla då denna ligger före teglets införande. Kvar har
vi 1452-års brand eller den möjliga branden år 1525.
Det är dock möjligt att krympa den tänkbara tidsperioden för korsvirkeshusets brand ytterligare. Den
frilagda korsvirkesväggen går nämligen i sned vinkel
i förhållande till den nuvarande huvudlängan; ett förhållande som sätter branden före uppförandet av huvudbyggnaden på slutet av 1500-talet. De ursprungliga fönsteröppningarna i huvudlängans sydfasad vi-

sar också tydligt att det inte funnits någon korsvirkesbyggnad som skymt utsikten mot söder. Slutsatsen
blir därför att korsvirkeshusbranden har antingen inträffat år 1452 eller år 1525.
Den höga försvarsmuren
I porthusets höga, östra gavel syns än i dag en bred
och hög förtagning, dvs. en ojämn muryta som en
gång ingått i en från porthuset utskjutande mur åt
öster. Muren har varit ca en meter bred och upp till
tio meter hög. Upptäckten av denna förtagning 1984
innebar att Borgeby över en natt plötsligt hade fått
en ny byggnadshistoria. Den höga muren måste nämligen en gång ha varit en försvarsmur utmed borggårdens södra sida. Förtagningen kan nämligen inte vara
en rest efter ett till porthuset i öster anslutande hus. I
porthusgaveln finns nämligen fönsteröppningar av
äldre datum som visar att ingen byggnad stått upp
mot denna vägg.
Den höga försvarsmuren måste rimligtvis ha gått
mellan två lika höga byggnadskroppar. Kanske har
den i öster landat mot ett sedan länge nedrivet torn?
Under 1960-talet påträffades nämligen vid rörschaktningar ute på den nuvarande parkeringsplatsen en stor
stengrund. Trots att grävmaskin användes tog arbetet lång tid; allt enligt ett ögonvittne. Tyvärr blev denna
schaktning ej uppmärksammad av antikvarisk personal. Vi kan dock utgå ifrån att det finnes mer kvar av

detta enorma grundfundament, åtkomlig vid framtida
grävningar.
Vid upptagandet av schakt 2 och 3 år 1984 hoppades
vi således att komma rakt ner på grundstenarna till
den höga försvarsmuren. Av någon märklig anledning var förväntningarna innan grävningen så högt
ställda att den stora frågan inte längre var om muren
skulle återfinnas; frågan gällde istället hur mycket som
skulle vara bevarat under mark. Besvikelsen var därför stor när grundmuren saknades i de båda schakten.
Visserligen dämpades besvikelsen av det återfunna
korsvirkeshuset, men … Hade den höga förtagningen
i porthusets östra gavel endast varit förberedelser till
en mur som aldrig kommit till utförande?
Utgrävningen led nu mot sitt slut. Då vi inte påträffat
vallgravskanten i de båda schakten, beslöts att schakt
2 skulle utvidgas mot söder. När endast en knapp
timme återstod av hela utgrävningen kunde emellertid konstateras att denna utvidgning inte givit annat
resultat än att en stor mängd grus och sand påträffats under jordlagret. Uppenbart stod vi här inför en
relativt sen nedgrävning och dess fyllnadsmassor. Ett
sista spadtag togs för att om möjligt nå den igenfyllda
gropens botten. Med en ljudlig klang körde spaden in
i en stor grundstensmur! Under de sista sekunderna
av den planerade delen av Borgebyutgrävningen 1984
hade uppenbarats något som i hög grad skulle komma
att sätta fantasin i rörelse. Utgrävningstiden fick till
följd av fyndet förlängas!

På en knapp meters djup kunde nu ett murbruksblock,
vilande på bastanta grundstenar, friläggas. Grundmuren gick snett över det smala sökschaktet. Muren
hade en riktning som pekade rakt mot porthusets höga
förtagning. Den forna försvarsmuren har således gått
snett ut från porthuset och inte, som vi räknat med, i
rät vinkel från gavelmuren. Denna sneda vinkel förklarar också det nedbrunna korsvirkeshusets avvikande orientering. Huset har helt enkelt legat parallellt med försvarsmuren; troligtvis direkt upp mot
denna.
Den höga försvarsmuren måste ha varit uppförd före
den tid då artilleriet gjorde höga tegelmurar alltför
sårbara och omoderna. Vid uppförandet av t.ex.
Malmöhus huvudbyggnad åren 1525-1530 använde
man sig fortfarande av dylika medeltida försvarsverk.
Vid om- och tillbyggnaden åren 1536-1542 övergav
man emellertid tegelmurarna på Malmöhus och anlade i stället försvarsvallar.
I Borgeby, vid utgrävningen av själva gropen i vilken
man byggt försvarsmurens grundsula, påträffades en
större keramikskärva av en typ som med sin korniga,
rödaktiga glasyr minner mycket om 1400-talets keramik. Den kan dock vara äldre. Givetvis kan endast
en säkrare datering endast erhållas om mera omfattande utgrävningar kommer till stånd i framtiden.
Den ”hemliga gången”
Vid den fortsatta utgrävningen upptäcktes att
grundstenarna till försvarsmuren delvis uppbrutits vid
anläggandet av en stor underjordisk valvkonstruktion.
Vi står här inför en underjordisk gång, uppbyggd av
stora gråstenar i botten och i väggar samt med ett
tegelvalv som tak. Teglet är av samma typ som det
tegel som använts i huvudbyggnaden. Gången, som
har en bredd på ca 50 cm och en maximal höjd på ca
80 cm, sluttar svagt åt söder. Den börjar ett åttiotal
cm in i huvudbyggnadens sydvägg och kan följas minst
15 meter under jord. In mot själva huvudbyggnaden
har tyvärr gångens övre partier med tegelvalvet skadats svårt av schaktningar i modern tid.
Hemliga gångar är ett tacksamt ämne att förknippa
med äldre byggnader. I Malmö kan vi föra de skriftliga beläggen för hemliga gångar långt ned i 1800-talet. Här, som på andra platser där författaren kommit
i direktkontakt med underjordiska valv, är det emellertid frågan om murade latrinbehållare eller avloppskanaler. Redan från mitten av 1800-talet känner vi i
skrift uppgifter om dylika företeelser även på Borgeby:

TV-filmaren Kjell Holm inne i ”den hemliga gången”.

”Boningshusen på Borreby äro för forskaren af stort
intresse; då der ännu qvarstå delar, hvilka härröra

från slutet av 1400- och början av 1500-talet. Man
påträffar här ännu underjordiska gångar, fängelser
m.m.”
Författaren har dessutom varit i kontakt med personer som tjänstgjort på Borgeby i början av detta sekel och som berättat om ”hemliga gångar” som blottats vid schaktningar. Vår ”hemliga gång” går ca 80
cm in i huvudbyggnaden och fortsätter uppåt inne i

muren. Detta konstaterande gör det troligt att vi här
verkligen står inför en murad gång för latrinavfall.
Det är dock märkligt att det inte finnes tillstymmelse
till latrinlager eller beläggningar på botten av gången.
Gången har endast en mycket svag lutning vilken gör
den direkt olämplig som avfallsränna. Gången går
dessutom inte vinkelrätt ut från huvudlängan mot vallgraven. Slutar gången över huvudtaget i vallgraven,
eller. ..? Ännu en Borgebyfråga har sett dagens ljus!

Planritning över schakt 2 med ”den hemliga gången längst ner.

