
Sammanfattning
Bredvid Rolfstorps kyrka utanför Varberg i Halland 
har en medeltida borg funnits. Detta har kunnat 
konstateras sedan denna plats undersökts av Var-
bergs fornminnesförening under åren 2005 - 2011.

Platsen fanns markerad i ett gammalt dokument 
som förvarats på Antikvarisk-topografiska arkivet i 
Stockholm. Detta hade upprättats i samband med 
att kyrkogården skulle utökas.

På denna platsen skedde sedan en utgrävning i 
form av ett provschakt. En grund till en tornlik-
nande byggnad med en diameter på ca 7m upp-
täcktes.  Den var uppförd i form av en kallmur av 
tuktad sten. Delvis var stenen satt i kalkbruk. Inga 
daterbara föremål hittades.

Platsen utgörs av en ås ca 50m lång. Åsens övre del 
undersöktes med markradar.  Ett antal konstruktio-
ner i marken framträdde. Bland dessa fanns bland 
annat vinklar och U-formade strukturer.

Kalkbruket från den tidigare utgrävda byggnaden 
daterades med en ny typ av C14-mätning.  Denna 
visade att bruket var ditlagt under senare delen av 
1300-talet. Dateringen baserar sig på 14 olika C-14 
mätningar där en var på ett grässtrå kombinerat 
med en träflis och resten murbruk.

Byggnaden förstördes genom en brand.

En omfattande undersökning av arkivmaterial från 
denna tid har gjorts. Mycket inträffade i Halland 
vid den här tiden. Inga skri1liga belägg som kan 
knytas till fyndet är bevarade.

1Varbergs fornminnesförenings skri1 6, 2011
ISBN 978-91-978908-6-1
Av Gunnar Carlstedt, Berit Ganmyr och Britt-Marie Carlstedt 

Medeltida borg vid Rolfstorps kyrka
utgrävning, markradarundersökning och C14-datering

Schakt från utgrävningen. 
I bakgrunden syns kyr-
kans östra vägg. Riktning 
åt väster.

Den cirkulära murens två 
delar syns tydligt. Den 
undre delen är kallmurad. 
Den övre delen har kalk-
bruk.

Konstruktionen framgår 
som en svagt förhöjd kul-
le på åsen.



Inledning
Framlidne medlemmen Allan Hydén var en drivan-
de kra1 inom Rolfstorps socken. Som medlem star-
tade han ett projekt inom Varbergs fornminnesfö-
rening som avsåg undersökning av en kulle väster 
om Rolfstorps kyrka. Han deltog i utgrävningsarbe-
tet och skaffade fram de pengar som behövdes för 
projektet. Tyvärr avled han ca en vecka innan vi 
fick den e1erlängtade dateringen!

Allan Hydéns dotter Susanne deltog med den arke-
ologiska delen vid skrivning av en sockenbok för 
Rolfstorp. I samband med detta fann hon i ATA 
(Antikvarisk-topografiska arkivet) för Rolfstorp en 
skrivelse om kyrkogårdens utökning. Där redovisas 
att det finns någon sorts kallmurad byggnad öster 
om kyrkan, se vidstående bild. Byggnaden under-
söktes av Kungl byggnadsstyrelsen 1923.

Plats
Fornlämningen är belägen strax öster om Rolf-
storps kyrka, Varbergs kommun i Halland. Kyrkan 
är belägen på en väst-östlig ås. I en sadel på östra 
delen ligger kyrkan.  Rolfstorps samhälle ligger 
nordväst om åsen.

Den östra delen av åsen utgörs av en en höjd, som 
visas i figur 2 (övre).  På denna ås ligger fornläm-
ningen. I dess västra kant ligger den cirkulär mur-
konstruktionen. På åsens krön ligger de markra-
darundersökta lämningarna.

Koordinaterna för den cirkulär muren är

• E=1.298.027; N=6.340.262 RT-90

• E=346.809; N=6.336.257 SWEREF99 TM

• höjd 48m
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Figur 1:

Ritning i skrivelse från Kungl 
byggnadsstyrelsen 1923.

Uppe till höger visas en 
kartskiss över kyrkan, kyr-
kogården och den ås som 
undersökts. Kartan är ritad 
så att öster är uppåt. Vägar 
löper runt åsen.

Nederst visas en detaljbild 
med kyrkans väggar och 
den dåvaramde kyrko-
gårdsmuren. Ett U-format 
gravkor syns samt rester av 
en cirkulär byggnad.

Överst till vänster syns ett 
snitt A-A genom åsen när-
mast kyrkan. Där framgår 
gravkoret ovanpå åsen och 
den mer eller mindre be-
gravda cirkulära muren.
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Figur 2: Nedan häradskartan från 1920-talet över trakten kring Rolfstorps kyrka. Vägarna är i stort sett de-
samma idag. Rolfstorps samhälle är dock tillkommet NO om kyrkan. Ovan visas ett topografiskt utsnitt över 
åsen väster om kyrkan. Koordinatsystemet är RT-90 2.5W STH.



Utgrävning
Varbergs fornminnesförening gjorde en undersök-
ning av en högliknande del av åsen 2005-09-03  -- 
04. Högen visade sig innehålla en cirkulär murkon-
struktion, som var murad i natursten i kalkbruk och 
tuktad kallmur [1].

Undersökningsyta
Grävning har skett i ett ca 7,2m långt schakt. Det 
har indelats i 1x1 m2 rutor som numrerades 101, 
102, Ö  108 från öst mot väst. Ruta 108 grävdes inte 
fullständigt då merparten bestod av insidan av en 
kallmurad skalmur.

Struktur
Schaktet visas i figur 4. På första sidan finns en bild 
av schaktet. Planritning med profil A-B visas i figur 
5 och profil CD med lagerbeskrivning i figur 3.

I schaktet hittades:

1: mur av natursten
I den östra delen frilades en mur med en svag båg-
form. Kärnmuren var lagd med natursten i kalkbruk 
med en skalmur bestående av både kallmurade och 
brukmurade, i synnerhet i dess östra sida,  kluvna 
stenar.  Området väster om denna mur grävdes inte 
till botten och det gick därför inte att fastställa hur 
grundläggningen var utformad här.

Den östra delen av muren vilade på ett stenparti 
som antogs bestå av fast klippa.  Stenpartiet frilades 
ej i sin helhet så det kan inte uteslutas att det even-
tuellt består av större stenhällar med en fortsätt-
ning åt öster.

2: tuktad mur
I schaktets västra del frilades endast den östra sidan 
av en tuktad kallmur, fem ski1 hög och som hade 
en svag bågform. Det djupast liggande ski1et var 
nedgrävt i alven. Inga stenar plockades bort och 
hur kärnmuren har varit konstruerad vet vi därför 
inte.

3: fyllnadsmaterial
Utrymmet mellan dessa murar samt öster om den 
östra muren, bestod av raseringsmaterial från den 
ursprungliga byggnaden med mycket sten av varie-
rande storlek, från ca 0,05 m till 0,5 m, varav flera 
med kvarsittande kalkbruk. Kalkbruket innehöll till 
stor del krossat skal från huvudsakligen blåmussla.

Ytan grävdes inte i sin helhet helt ner till botten 
och det gick därför inte att fastställa hur fyllningen 
var beskaffad här men har sannolikt bestått av lik-
nande raseringsmaterial. Endast en mindre grop, se 
plan- och profilritning,  grävdes ner till yta som tol-
kades som alv eller bottenlager.

Bottenlagret bestod av en mer stenfri ljus sand 
med hög kalkhalt och härrör sannolikt från anlägg-
ningens uppbyggnadsskede.

Vid den västra muren fanns ett tunt skikt av mått-
ligt fet sotig sandig humös, med enstaka inslag av 
kol,  helt nere vid stenfoten. Omedelbart öster om 
detta fanns ett gulaktigt sandigt inslag i byggnads-
lagret.

Fynd
Fyndresultaten från utgrävningen gav både kera-
mik, kritpipor, järn,  djurben, järnbeslag samt ett 
beslag av kopparlegering, se figur 6.
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1 m

48,56

Fasadritning skalmur, snitt C-D.

1.!Förna!/!markhorisont

4.!Måttligt!humös!sand!med!kalkinslag

5.!Måttligt!fet,!sotig!humös!sand

6.!Skalmur,!in!situ!/!nedrasad!(i!förgrunden!skymmande!för!fasad).

9.!Ej!undersökt!och!delvis!skymmande!för!fasad.

Figur 3:
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Figur 4 och 5: Schakt och planritning. Koordinatsystem RT-90 2.5 W STH
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Figur 6: Tuktad skalmur (anläggning 2). 
ovan: riktning mot syd, mur åt höger.
höger: riktning väst, insidan mur

Mur av natursten (anläggning 1)
vänster: riktning mot väst, utsida mur.

nedan: mot syd, insidan av mur, ovanifrån



Totalt samlades 262 föremål in. Av dessa var 166 
djurben med en vikt av ca 150g, 39 spik, 3 hästsko-
söm.  Keramik stod för 5 föremål varav ett var glase-
rat. 13 bitar av kol noterades. De låg på sådant sätt 
att de inte är användbara för datering. Det fanns 2 
fragment av flinta varav ett var ett avslag.
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Figur 7: Några av fynden
överst käke

vänster spik och söm
nedan beslag (fynd 124)

nederst vänster ben



Radarmätning
Georadarmätningen har visat på lämningar,  se näs-
ta uppslag. Vinklar och annat som kan skönjas ty-
der på att det är rester av bebyggelse. De uppmätta 
resterna kompletterar väl bilden från utgrävningen 
av ett byggnadskomplex på åsen. Provtagning på 
åsen har visat att de översta decimetrarna av mar-
ken inte består av morän som det borde vara utan 
annat material. Detta består av en mängd krossad 
småsten. Detta kan vara byggnadsrester.

Alla sidor på åsen är branta. Det kan inte vara tal 
om att placera stall, vagnar och annat där. Däremot 
kan man mycket väl ha ett fåtal hästar och andra 
husdjur. Platsen medger inte placering av stora la-
dugårdar. I stort sett all verksamhet under medel-
tid har behövt lantbruk. Det är troligt att detta har 
varit placerat där Rolfstorps gårdar varit placerade 
på 1800-talet.

Flyttning av kyrkor under tidig historisk tid och 
medeltid har inte varit vanlig.  Troligen är därför 
kyrkans läge ursprungligt. Därför får man se läm-
ningarna tillsammans med kyrkan. Kända sådana 
sammanhang är storman, prästgård, kloster och 
liknande.

Georadarmätning
Georadarmätningen har utförts 2008-05-08 för att 
detektera materialkonfigurationen som kan vara 
lämningar från mänsklig verksamhet.  Själva radar-
mätningen ger en komplicerad bild av marken.  Ge-
nom att jämföra denna mot tidigare gjorda mät-
ningar kan man tolka mätresultatet. Av den anled-
ningen är det av stor vikt att en erfaren person tol-
kar mätresultatet.

Princip
Georadaren baseras på att en radiovåg skickas ned i 
marken och att reflektioner mäts under rörelse av 
antennen. En radiosignal utbreder sig med en viss 
hastighet. I lu1 motsvarar denna ljushastigheten. 
Då vågorna passerar ett visst material ändras ut-
bredningsegenskaperna. Material har en viss däm-
pande verkan som är starkt beroende av signalens 
frekvens. Denna egenskap används inte men på-
verkar möjligt mätdjup. Material har en viss elek-
trisk egenskap, dielektricitetskonstant, och magne-
tisk egenskap, permeabilitet. Radiosignalens has-
tighet minskar med kvadratroten av produkten av 
dessa två egenskaper.

Enbart vissa stentyper har väsentligt varierande 
permeabilitet. Därför är den mest betydelsefulla 
egenskapen dielektricitetskonstanten. Denna beror 
starkt av stenens material, kornstorlek och andelen 
sten.

När en radiosignal förändrar sin hastighet reflekte-
ras en mindre del av signalen och merparten fort-
sätter. Ju mer abrupt hastighetsförändringen är 
desto mer av signalen reflekteras.

Signalen har en frekvens som ger en våglängd av ca 
0,5-1m. Detta begränsar upplösningen till en sådan 
nivå.  Genom att röra antennen kan man detektera 
förändringen av reflektionen. Detta ökar upplös-
ningen starkt.

Konsult
Mätningarna har utförts av Roberto Grassi från 
GRADAR Geofysik, Falsterbogatan 7, 25252 Hel-
singborg, telefon=042-123638,  mobiltelefon=070-
7286291, e-post=gradar@telia.com.

Former för mätningen
Mätningen har utförts delvis vid två olika frekven-
ser, 400 och 900MHz.  Georadaren SIR3000 från 
Geophysical Survey Systems,  Inc har använts till-
sammans med antennerna:

GSSI typ 5103 med 400MHz mätfrekvens och mät-
djupet ca 4-8m.

GSSI typ 3101D med 900MHz mätfrekvens och 
mätdjupet ca 6m.

Detta har kompletterats med mätning med en me-
talldetektor för vissa speciella områden. Den mäter 
främst induktion och därmed markens magnetiska 
egenskaper. Stenmaterial har olika karakteristiska 
och kan därmed ibland särskiljas.  Som metalldetek-
tor har använts:

GF-instruments med ca 2m mätdjup

Det inmätta resultatet har filtrerats för att få bort 
bl a bakgrundssignaler. Effekten av detta medger  
detektering ned till ca 3-4m under markytan.

Noggrannhet
Radiovågornas hastigheten beror av materialets 
dielektricitetskonstant och är inte exakt känd utan 
ger ett effektivt mätfel på ca 5-10%. Med kalibre-
ring genom borrning kan detta förbättras men så 
har inte skett.

Datering
Datering har utförts 2010-07-05 på en del av den 
cirkulära muren.  Tre olika prover togs i sydöstra 
kanten av det tidigare upptagna schaktet.

Proverna utgjordes av murbruk som knackats loss 
från murens insida och utsida. Större  och mindre 
bitar erhölls tillsammans med en del finfördelat 
bruk. Proverna var fuktiga och i ytan kontaminerad 
med jord. Följande prover togs vid position E;N:

benämning E N
ROL-1-3537 1 298 029,298 6 340 259,424
ROL-2-3538 1 298 029,692 6 340 259,955
ROL-3-3539 1 298 027,398 6 340 260,736

Dateringsinstitut
Proverna preparerades av Alf Lindros vid institutio-
nen för Geologi och mineralogi vid Åbo akademi i 
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Finland. De daterades 
sedan av Beta Analytic 
Radiocarbon Dating 
Laboratoriy,  Tucson, 
Arizona,  USA.  Resulta-
tet bearbetades av Alf 
Lindros enligt nedan 
beskrivna metod.

Preparerat och mikro-
skoperat proven ROL-
1,2,3 såg helt normala 
ut och hade normala 
kalciumkarbonathal-
ter. 1 och 2 kanske nå-
got utvittrade. Inga 
uppenbara eller synli-
ga problem alltså.

Kemiska preparering-
en och har skett med 
13 koldioxidampuller. I 
prov 3 fanns en stump av ett grässtrå inne i bruket - 
ett perfekt referensmaterial alltså.

Datering
Resultatet tolkas till slutet av 1300-talet. Det base-
rade sig på 13 prover med murbruk och ett prov 
med grässtrå/träflis.

Provet med grässtrå/träflis är oberoende av de and-
ra mätningarna och anger därför en tid. Grässtrået 
torde vara från samma år som murbruket härdade. 
Träflisens ålder är inte känd.

Metod
Dateringen baserar sig på att murbruket upptar 
koldioxid ur lu1en då det bränns. Innan murbruket 
är bränt så innehåller det löst koldioxid. Genom en 
speciell metod sorteras lämpliga partiklar ut. Koldi-
oxiden frigörs genom en kemisk reaktion under en 
längre tid. Prover av koldioxid samlas vid olika tid-

punkter. Dessa dateras var och ett. Åldern kommer 
att bilda en kurva. Genom att analysera denna så 
kan åldern beräknas.

Kurvorna avbildar åldern för de olika proverna som 
funktion  av tiden, se figuren ovan. Y-axeln anger 
åldern före 1950 och x-axeln andelen extraherad 
gas. Åldern för den tidigaste gasen skall användas. 
Denna erhålls genom att extrapolera kurvorna mot 
0 på x-axeln.

Brand
∂13 värdena är starkt negativa. Detta kan innebära 
att murbruket värmts upp i samband med en brand.

9

AA # Sample ID Suite Material ∂13C F ± BP ±

AA92457 ROL-1.1.1 1 of 14 CO2 -33.8 0.941 00.06 489 51

AA92458 ROL-1.1.2 2 of 14 CO2 -18.3 0.930 00.04 583 35

AA92459 ROL-1.1.3 3 of 14 CO2 -18.5 0.9018 00.49 830 44

AA92460 ROL-1.1.4 4 of 14 CO2 -19.4 0.886 00.04 972 36

AA92461 ROL-2.1.1 5 of 14 CO2 -36.4 0.932 00.06 566 52

AA92462 ROL-2.1.2 6 of 14 CO2 -17.0 0.913 00.04 731 35

AA92463 ROL-2.1.3 7 of 14 CO2 -18.4 0.8409 00.43 1,392 41

AA92464 ROL-2.1.4 8 of 14 CO2 -20.7 0.846 00.04 1,343 38

AA92465 ROL-3.1.1 9 of 14 CO2 -31.2 0.925 00.05 626 43

AA92466 ROL-3.1.2 10 of 14 CO2 -16.9 0.908 00.06 775 53

AA92467 ROL-3.1.3 11 of 14 CO2 -20.0 0.877 00.05 1,054 46

AA92468 ROL-3.1.4 12 of 14 CO2 -20.0 0.814 00.04 1,653 39

AA92469 ROL-3.1.5 13 of 14 CO2 -18.1 0.742 00.04 2,397 43

AA92470 ROL-2W 14 of 14 grass -23.4 0.922 00.09 652 78

Tabell 9:
C14-dateringar

ROL-2W kan an-
vändas direkt. Till 
detta måste läggas 
åldern för organis-
ka gräs/träflis.

Övriga mätningar  
används i en spe-
ciell procedur.
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inga tydliga radaravvikelser -
cirkulärt område med utvidgning - 
stratigrafiska (geologiska) orsaker 
eller som första fas av en gravhög 

RK2:
breda stratigrafiska 
variatione - avgräns-
ning till RK1

RK3 (profil 5, 6, 49):
flera anomalier - 
mur eller delvis som rasering 
mäktigaste har riktning N-S
+
markanta utslag med
metalldetektor 
ett mycket intressant område 
för arkeologiska utgrävningar

RK4:
anomali -
mur, tydliga gränsytor,
kontinutitet saknas -
kanske redan utgrävt
fyllmaterial

RK5 (profil 5):
anomali -
tjocka djupa murar

RK6:
kanske del av större bygg-
nad med RK3 och RK5
bevis på kontinuitet saknas

RK7:
anomalitet -
mur i riktning NNV-SSÖ

RK8: 
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tolkas inte direkt som mur
andra sidan riktning VNV-ÖSÖ
djup 60-120cm

RK9 (profil 28):
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ej starka dock NÖ delen markant
tydlig byggnad 5x5m

RK10:
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cirkulär byggnad
tidigare utgrävt
rött = schakt

metalldetektorns utslag
jämfört med georadarens

profiler längs mätlinjer
vertikala snitt
17x45 profiler
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Historisk översikt
De skri1liga källorna från medeltiden består o1a av 
kungliga beslut, påbud och lagtexter. Vanliga är 
också avtal om köp och försäljning av jord och går-
dar, testamenten och donationer och inte minst en 
flitig brevväxling mellan påven och både andliga 
och världsliga makthavare i den katolska kyrkans 
enorma imperium. Överheten kommer till tals i 
dessa bevarade handskri1er, men hur folk i allmän-
het hade det och hur vardagslivet tedde sig skriver 
man sällan om. Dessutom är de skri1er, som åter-
funnits,  bara en bråkdel av allt som en gång måste 
ha nedtecknats. Medeltidens historia blir därför ett 
pussel, där många bitar fattas och både historiker 
och arkeologer måste skapa en hel del hypoteser. 
Några fullständiga svar på våra frågor kan vi inte 
förvänta oss och det finns alltid anledning till dis-
kussion och samarbete mellan människor med olika 
kunskaper, för att vår föreställning om ett händel-
seförlopp ska bli så tydlig som möjligt. 

Få medeltida dokument kan knytas direkt till Rolf-
storp.  Det finns dock en del information, ett antal 
pusselbitar, som betraktade i sitt historiska sam-
manhang, stöder antagandet att en borg eller be-
fäst gård har existerat i Rolfstorp. 

I Halland har det funnits flera medeltida borgar, 
men alla har inte ha1 samma funktion och har inte 
heller sett likadana ut. Ingen är bevarad. Den man 
bäst känner till och kan belägga både arkeologiskt 
och historiskt är fästningens medeltida föregångare 
- borgen på Wardberget. Både borgen Varberg och 
borgen Hunehals vid Kungsbacka@orden uppfördes 
kring sekelski1et 1200/1300. Borgen Falkenberg 
byggdes sannolikt också vid ungefär den här tiden. 
Vid Lagans mynning fanns sedan tidigare borgen 
Lagaholm. I Halmstad fanns, så vitt man vet, inte 
någon borg just vid den här tiden,  men däremot 
finns det lämningar e1er en tidigare anläggning. 
Borgar som uppförts i anslutning till hamnlägen, 
köpstäder och åmynningar har o1ast varit knutna 
till kungamakten och avsedda att försvara 
området.1 De har dessutom varit baser för övervak-
ning och skatteindrivning.

Utöver de kustnära borgarna finns ett antal fynd av 
borglämningar på andra platser i Halland.  Vem eller 
vilka byggde dem och varför? Ingen vet,  och bara 
ett par av dem har undersökts närmare på senare 
tid. Mindre borgar eller befästa stormansgårdar 
kunde ha både murar,  vallgravar, palissader och 
torn.  Men det finns också exempel från 1300-1500-
talet där hus och gårdar befästs med ganska enkla 
medel. Kanske var anläggningar av den typen sna-
rare avsedda att framhäva innehavarens makt och 
betydelse i samhället?  

Under den tid som vi här fokuserar på fanns det 
emellertid, som vi ska se,  all anledning för hal-
ländska stormän att skaffa sig ett ordentligt för-
svar.  

Borgen i Rolfstorp låg tätt inpå sockenkyrkan. Den 
ursprungliga kyrkobyggnaden är sannolikt till-
kommen före 1300-talet. Ett stort antal sockenkyr-
kor både i Halland och på andra håll uppfördes un-
der 1100-1200-talet och kyrkans läge är troligen 
ursprungligt. Bebyggelse på platsen kan ha funnits 
i olika former från bronsåldern och fram till våra 
dagar. Man kan inte utesluta att byggnader, som 
t.ex.  en stormansgård eller prästbostad, har funnits 
också tidigare under medeltiden än vad den nu ak-
tuella tidsbestämningen säger. I övriga Norden 
finns här och var tidigare exempel på murade torn-
byggnader, kastaler, men just under 1200-1300-ta-
len uppfördes sådana försvarstorn gärna på platser 
av strategisk betydelse. En väg, tillkommen för fle-
ra tusen år sedan och använd fram till  1700-talet, 
passerar. Under medeltiden gick således vägen från 
Varberg via Rolfstorp och fortsatte mot Svartrå, 
Ullared, Gällared och så småningom det småländs-
ka höglandet [2].

Vem kan ha byggt och brukat en borg vid Rolf-
storps kyrka? Varför? I kyrkan kan vi än idag kon-
statera att invånarna någon gång under medeltiden 
hade både resurser och vilja att låta försköna den 
med väggmålningar. Kanske har medeltida Rolf-
storpsbor stått modell för några av figurerna? Sorg-
ligt nog lär vi aldrig få veta… målningarna är,  lik-
som de flesta medeltida bilder, anonyma både vad 
gäller beställaren och konstnären. 

Att en borganläggning och en sockenkyrka låg all-
deles intill varandra är inte ovanligt. Exempel finns 
både i Sverige (t.ex. på Gotland och Öland),  Dan-
mark, Storbritannien och på kontinenten. Maktha-
vare - stormän, kungar, biskopar och präster - höll 
gärna ihop när det gällde att behärska undersåtar-
na, även om konflikter inte så sällan pågick mellan 
dem själva [3].

Präster hade högst olika materiella villkor beroende 
på förmågan hos dem som skulle bidra till ”präst-
bordet”.  En präst i  en välmående socken kunde sä-
kert leva ganska gott, men det var trots allt bara 
biskopar som hade borgar och kunde hålla sig med 
ett följe av beväpnade män på resor. Vi bör alltså 
snarare tänka oss att det i Rolfstorp fanns en stor-
man, en medlem av det världsliga frälset, som såg 
sig föranledd att uppföra en borg. 

Halland på 1300-talet
Den halländska medeltidshistorien är kaotisk och 
svårtolkad. Beläget mitt emellan kungarikena 
Danmark, Norge och Sverige hamnade landskapet 
verkligen i fokus under tiderna av maktkamp mel-
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lan nordiska kungar. På 1300-talet var det knappast 
möjligt för någon härskare att erövra och behålla 
makt över ett område med annat än krigiska me-
del. I krig och maktspel hade också de olika kunga-
rikenas stormän möjlighet att skaffa sig en väsent-
ligt inflytande. Till kategorin stormän räknas dels 
prästerskapet, särskilt biskoparna, dels sådana re-
sursstarka personer, som kunde skaffa sig skattebe-
frielse mot att de tjänstgjorde under en kung med 
vapen och krigare. 2Både det andliga och världsliga 
frälset var oumbärliga medspelare för kungar eller 
tronpretendenter, som ville stärka sin ställning. 
Men lojaliteterna växlade med vindens hastighet. 
Att skilja vänner från fiender var inte alltid så en-
kelt, och för historiker är det en utmaning att för-
söka hänga med i turerna. 

Under den tid som vi här koncentrerar oss på hade 
stormännen en synnerligen stark ställning i Halland 
och e1erhand kom en handfull av dem att bli yt-
terst dominanta, på både kungamaktens och fol-
kets bekostnad.  

Magnus Eriksson ärvde kronan i Norge och valdes 
till kung av Sverige redan som barn, men också 
hans regim karaktäriseras av mer eller mindre kon-
stant krigföring.  Under hans tid (1332 – 1360) räk-
nades både Halland och Skåne till Sverige, men 
med olika villkor. Norra Halland hade sedan 1280-
talet behärskats, först av dansken Jakob Nielsen 
och däre1er av Magnus Erikssons föräldrar, svens-
ke Erik Magnusson och norska Ingeborg Håkons-
dotter. Den från början danska förläningen ingick 
av den anledningen i kungens arvegods. Södra Hal-
land och delar av Skåne tillhörde fram till 1350 
kungens två halvbröder.  Skåne hade Magnus köpt 
av tyska grevar, som tagit över e1er att den danska 
kungamakten hade fallit samman.  Magnus Eriks-
sons enorma område – i princip hela Norden utom 
nuvarande Danmark, men inklusive Island och 
skattländer som Orkney - och Färöarna - var knutet 
till hans person och utgjorde en enhet bara så länge 
som han kunde behärska det. 

På 1340-talet hade den danske kungen Valdemar 
Atterdag börjat ta tillbaka en rad danska områden 
som gått förlorade under hans förfäder. Dit hörde 
både Halland och Skåne. Men han mäktade inte 
med allt på en gång och tvingades vid ett kunga-
möte i Varberg år 1343  bekrä1a att Halland faktiskt 
tillhörde kung Magnus och hans bröder. Deras mor, 
Ingeborg Håkonsdotter, hade då också återvänt till 
Halland e1er att ha förlorat sina borgar på Själland 
till Valdemar Atterdag. Åren mellan 1330-1365 an-
vände sig denna svensk-norska kungafamilj o1a av 
borgarna Varberg, Falkenberg och Hunehals. 

Kungamötet i Varberg hade skapat gynnsamma 
förutsättningar för stormän att äga jord och gårdar 

i Halland. Där bestämdes nämligen att ”invånarna i 
Danmark och Sverige skulle ha rätt att fritt förfoga 
över sin egendom i båda länderna”. Från andra hälf-
ten av 1300-talet och in på 1400-talet hittar man 
skri1er om köp, försäljning och förpantning av jord 
och gårdar i hela Halland. Det är o1a samma per-
soner som agerar – folk som hade möjlighet att 
samla stora godsinnehav. 

Glömsk av sitt lö1e i Varberg att inte ”överstiga 
Öresund” fick Valdemar Atterdag år 1360 en chans 
att ta tillbaka Halland och Skåne. Magnus Eriksson 
höll sig ännu några år kvar på Varberg men hans 
långa regeringstid gick mot sitt slut och han hade 
snart också förlorat den svenska kronan, som över-
togs av hans systerson Albrecht von Mecklenburg. 
Halland tillhörde återigen det danska kungariket 
och skulle förbli danskt i 300 år.  

Under 1300-talet hade den nordtyska Hansan växt 
till en organisation med makt att påverka utveck-
lingen i många länder.  Hansan hade stort inflytan-
de i Halland och större skulle det bli. Köpstaden 
Getakärr låg bra till  i  skydd av borgen Varberg och 
längs segelleden mot Norge.  Handelsmöjligheterna 
intresserade både köpmän, bönder, stormän och 
kungar. Och till och från hamnar skulle varor 
transporteras på vägar inåt landet – bland annat på 
den väg som gick genom Rolfstorp. 

Ökande handel ledde till att behov uppstod av yt-
terligare en plats där varor kunde lastas, lossas och 
saluföras.  Staden Ny Varberg kom till och på 1400-
talet fanns två köpstäder alldeles i närheten av var-
andra – Getakärr och Ny Varberg!  Men man ska 
komma ihåg att dessa städer ännu inte var ett abso-
lut centrum för sin omgivande landsbygd, så som 
städer kom att bli längre fram i historien. Köpstä-
derna var framför allt marknadsplatser och hade 
jämförelsevis få invånare. De allra flesta av befolk-
ningen bodde i byar och det var i den by där sock-
enkyrkan låg,  som människor möttes och den for-
mella kommunikationen mellan överhet och un-
dersåtar ägde rum. Hela länet styrdes från borgen i 
Varberg, av kungen själv eller av hans befälhavare. 
Under den tid som är i fokus här förekom en rad 
olika styresmän och det kan nog ibland ha varit 
svårt för invånarna att veta hur den egentliga 
överheten såg ut – vem som hade makt över vem.   

Den katolska kyrkan hade ett enormt inflytande 
och prästernas roll var väsentlig. Utöver socken-
kyrkorna fanns också klostren. Ås kloster anlades 
redan i slutet av 1100-talet och hade vid det här 
laget skaffat sig ett stort jordinnehav – jord, skog 
och gårdar. Så småningom tillkom kloster också i 
Ny Varberg och Halmstad. Klostrens företrädare 
hade en hel del att säga till om i samhället, både 
som jordägare och som andliga vägledare. Kung 
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Magnus och hans drottning Blankas barn begrav-
des t.ex. just i Ås kloster. Spädbarnsdödligheten var 
hög i alla samhällsklasser och nu var den tid inne 
då pesten svepte över världen.

Digerdöden
Digerdöden ”bråddöden,  den svarta döden, den sto-
ra mandöden” hade många namn. 

År 1350 skrev kung Magnus:

 ”… Gud har för människornas synders skull kastat 
en stor plåga över världen… en bråddöd som nu 
pågår överallt i Norge och Halland och kommer 
allt närmare Sverige - folk faller ned och dör fast 
att de nyss var alldeles friska… [4]

Från kontinenten och de brittiska öarna hade sjuk-
domen spridit sig till Danmark, Norge, Sverige och 
Finland åren 1349 - 1350. Ett av de första bevisen är 
just Magnus brev. Det första utbrottet var bara bör-
jan på en rad olika epidemier som sedan kom till-
baka i olika former och med olika symptom, orsak 
och antal döda under resten av 1300-talet och hela 
1400-talet. 

När Magnus Eriksson lät skrivaren pränta brevet 
hade han just varit på krigståg på andra sidan Ös-
tersjön och dessutom utsett västgöten Bengt Al-
gotsson till hertig av Halland. Det var en kontro-
versiell utnämning och Magnus äldste son Erik blev 
synnerligen förolämpad. I protest mot faderns poli-
tik fick han med sig framför allt svenska stormän 
på ett uppror som så småningom jagade bort Bengt 
Algotsson från Varberg.  Konflikten mellan far och 
son rasade tills unge Erik dog i ett av pestutbrotten 
i slutet av 1350-talet. Vid den här tiden befann man 
sig också i en omvandling av jordbruket som be-
rodde både på ett försämrat klimat och sjunkande 
spannmålspriser. Det visade sig lönsammare att 
ägna sig åt kreatursdri1 än åt sädesodling och detta 
var en omställning som inte alla, framför allt inte 
mindre bemedlade bönder, hade resurser till.  

Även om uppgi1er saknas om hur de förödande 
krisåren på 1350-talet drabbade just Halland, kan 
man anta att det var ungefär som på andra håll. 
Effekter som minskad gårdsdri1, låga arrende- och 
skatteintäkter liksom en kra1igt decimerad befolk-
ning fanns säkert också här.  För att få en liten glimt 
av hur det kunde ha varit också i våra trakter kan 
man t.ex. läsa vad den danske historikern L P Fabri-
cius skriver:

Den svarta döden
Det utbröt en böldpest, som  började i Centralasien 
omkr. 1342 och bred ut sig över hela Europa under 
åren 1347-50, där den på varje ställe härskade i 4-
6 månader. Fåordigt heter det i den Själländska 
krönikan 1348 och det följande året "Pesten härjar 
hela landet" och "Dödligheten var stor i Danmark" 
och den dansk-svenska årsboken tillfogar "att den 

våldsamma pest och hastiga död rasade både bland 
människor och bland boskap [83]. Dessa korta no-
tiser inrymmer den värsta farsot, som någonsin 
drabbat det danska folket. Under namnen "Den 
svarta döden" eller "Den stora mandöden" ihåg-
koms denna pest i många århundraden [84]. Här i 
Danmark blev isynnerhet 1350 den stora dödens år. 

Det anses för rimligt att anta, att inte mindre än 1/3 
av hela rikets befolkning dog av pesten. I Väster-
götland dog 466 präster (s 427).

…

Att "Den svarta döden" verkligen har rasat våld-
samt finns det många tecken på. I Ribe stift nedla-
des inte mindre än 12 kyrkor till följd av pesten, 
och endast 2 av dessa togs senare i bruk igen [87]. 
Det är kanske av samma orsak, som Valdemar 1357 
nerbröt 11 kyrkor för att uppföra borgen i Randers 
… [88]. 
Så sent som 1370 ligger på grund av "Den svarta 
döden" 98 gårdar och kvarnar samt 71 hus öde på 
Roskilde domkyrkas jordegods [89]. Det berättas 
att hela jylländska socknar blev överbevuxna med 
ljung i dessa år och tappades till heden, och från 
öarna känner vi till exempel på att uppdyrkad jord 
uppslukades av skog, som senare blir uppröjd i 
mannaminne. 

…

Henrik Smiths danska årsbok berättar, att "den 
svarta döden" först borttog de små och späda bar-
nen, därefter unga pojkar och flickor, sedan folk i 
medelåldern och sist de gamla. I Danmark och 
södra Jylland dog så många, att stora bondbyar 
stod öde och de blev därför aldrig senare uppbygg-
da [93].

[83] SRD VI, 281, 287
[84] Act. Proces. 20 f., 32, 35 f., 56 f.
[87] Sml. de forskellige Aarbøger i E. J. Annales DMÆ
[88] sst. 126
[89] Bullar. 840-41
[93] sst. 909

[5] Fritt från danskan – av B-M Carlstedt

Kungar, stormän och borgar
Under en tid, då man alltså inte alltid hade möjlig-
het att underhålla kyrkor och präster, byggde både 
kungar och stormän fler borgar än någonsin tidiga-
re!  Bland de större byggena i Norra Hallands när-
het var t ex de västgötska Öresten och Opensten 
och det småländska Piksborg. Befästa stormansgår-
dar finns det också många exempel på - med denna 
ungefärliga kronologi - både i de dåvarande danska 
och svenska kungarikena. 

Som nämnts erövrade Valdemar Atterdag år 1360 
Skåne och (Södra) Halland och ett år senare Got-
land. Magnus Eriksson hade ungefär fram till 1365/
66 fortfarande möjlighet att vistas på borgen Var-
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berg och kanske också att ta för sig, om det över 
huvud taget fanns några skatteintäkter att driva in 
här. 

När Albrecht von Mecklenburg 1364 valdes till 
kung i Sverige hade huggsexan om borgar och skat-
teområden, gods och gårdar länge varit i full gång. 
Stormännen var i full fart och listorna över deras 
affärer växte sig långa. Namn som o1a förekom-
mer i halländska gårdsöverlåtelser är Ebbe Pik, Ni-
els Svarte Skåning och Abraham Brodersen – men 
det är inte bara herrarna utan också deras familjer, 
deras fruar och barn som figurerar i dokumenten.  

Samtidigt skaffade sig den tyska aristokratin och 
Hansan ett än större inflytande både i Sverige och i 
Danmark. När Albrecht von Mecklenburg valdes till 
svensk kung var det med stöd av svenska stormän, 
men han hade också ett synnerligen starkt stöd i 
sin far. Herrarna av Mecklenburg hade med han-
delsstäder som Rostock och Wismar en lysande 
förhandlingsposition och tillsammans med andra 
tyska furstar som också samarbetade med Hansan 
och den ledande handelsstaden Lübeck hade de 
under en tid ett fast grepp om handeln i de nordis-
ka rikena och kunde definitivt inte förbigås av 
kungamakten. Rådslag,  dispyter och regelrätta krig 
mellan Hansan och dess företrädare och de nordis-
ka kungarna är vanliga långt in i unionstiden under 
drottning Margareta och Erik av Pommern.    

Här följer några rapporter som ger en inblick i en 
situation som måste ha varit oerhört svår att över-
blicka för hallänningarna som ju hela tiden befann 
sig på gränsen mellan de stridande parterna: [6, 7] 

[1364]. 14. marts. Örebro 1364
Greve Heinrich von Holstein (II) meddelar råd-
männen i de vendiska städerna, att han erövrat 
nästan hela Sverige och ämnar sig till Skåne, och 
ber nu städerna (Hansastäderna) berätta om  deras, 
greve Klaus och greve Adolfs ställning för kungen 
av Danmark.

Vi hälsar uppriktigt och hängivet de hedervärda 
män, herrar rådmän i sjöstäderna med önskan om 
allt gott. Ni skall veta, älskade män, att vi med 
Guds hjälp har undertvingat så gott som  hela lan-
det Sverige och erövrat alla borgar, ödelagt några 
och fått makten över andra, och tagit över 150 be-
väpnade riddarmässiga män tillfånga, och nu i 
ögonblicket är vi redo till att med Guds hjälp dra 
genom skogen mot Svaneholm  och till Skåne, efter-
som det inte finns andra borgar kvar än Svaneholm 
och Varberg. Därför ber vi er, gode män, om, att ni 
ger oss en uttömmande redogörelse för, hur det för-
håller sig med er ställning till kungen av Danmark 
och med vår broders och kusins ställning. Gud be-
vare er och ”byd” över oss i allt, Skrivet i Örebro 
torsdagen efter Judica.

Greve Henrik, herre över Holsten och Stormarn

[1364]. 20. marts. Nära Svaneholm
Hertig Albrecht den andre af Mecklenburg ger Ros-
tock meddelande om sin son Albrechts val till kung 
av Sverige, och att denne har blivit dubbad till rid-
dare av greve Henric af Holsten och (att han) själv 
därefter dubbat fursten af Werle (Lorenz) och över 
100 andra till riddare.
Fälttåget kan snart anses för avslutat, ty kung 
Magnus av Sverige och hans son Håkan flackar 
omkring som  flyktingar, som inte har några befästa 
ställen, där de vågar söka fotfäste, undantagande 
borgen Varberg, efter att borgarna Sundby och 
Örebro är erövrade.

Han ber om upplysningar om tillstånden i sina land 
och uppfordrar Hansaköpmännen till att komma till 
Sverige och tillfogar i en efterskrift, att brevmotta-
garen skall underrätta Hansastäderna om, att han 
har givit dem fri lejd till handel på Sverige. 

Alltså - borgar byggdes, förstärktes, raserades, er-
övrades och utgjorde strategiska mål för dem som 
hade avsikten att förändra maktförhållandena i 
Sverige, Danmark, Skåne och Halland. 

Valdemar Atterdag, hade även om han nu formellt 
härskade över Halland förmodligen inte all tid i 
världen att personligen engagera sig. Stormännen 
hade gott om utrymme, men de behövde också 
vara ständigt stridsberedda. Vem som var vän och 
vem som var fiende var inte så lätt att veta! Trup-
per kom seglande eller marscherande längs kusten 
och på vägarna längs ådalar och åsar på väg till och 
från Danmark och Sverige. Både kungen och stor-
männen kände behov att försvara sig.  I en dansk 
historiebok berättas hur ”Valdemar Atterdag lät 
förstärka äldre borgar och byggde nya år 1367. 
Många av dessa borgar var små och endast lätt 
befästa.”[8]

När Valdemar Atterdag avled år 1376 var den omta-
lade Abraham Brodersen på inmarsch. Han var hal-
länning och kom att bli en av drottning Margaretas 
trognaste tjänare.  Hans möjlighet att bidra med 
medel till de erövringar hon ville göra för att förbe-
reda sitt maktövertagande gjorde honom mäkta 
populär. Också drottning Margareta kan knytas till 
en rad händelser i Halland. Som vi minns från his-
torien besegrade hon så småningom Albrecht von 
Mecklenburg i slaget vid Åsle 1389 och 1397 var 
Kalmarunionen ett faktum. Stormännen hade ock-
så under 1300-talets sista två årtionden ett fast 
grepp om Halland och de kungliga borgarna blev 
o1a förläningar till stormän. Under hela unionsti-
den utmärkte sig en rad halländska stormän som 
godsägare med enorma jordinnehav. Och inte bara 
det - många av dem var både sjörövare och befäl-
havare – ibland för,  ibland emot kungamakten.  Ex-
empel på en släkt som under 1400-talet kom att få 
ett starkt fäste både i Halland,  i Danmark och Sve-
rige är släkten Tott. 
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… och i Rolfstorp?
Vad kan ha hänt i en by som Rolfstorp på 1350-talet 
och några årtionden framöver? Hade pesten gått 
skoningslöst fram? Vi kan inte veta hur denna fruk-
tansvärda epidemi drabbade Rolfstorp – eller för 
den delen Halland. Av bevarade brev från olika håll 
framgår att de som hade något att avvara gjorde 
trägna donationer ”för sina själars salighet” till kyr-
kor och kloster. Att se till att få förböner lästa för 
sig och sina närmaste måste ha varit något av det 
viktigaste man kunde ta sig för. Och att förbereda 
sig för sin hädanfärd och utse sin gravplats så som 
de besuttna kunde göra. Folk flest hade nog små 
möjligheter att via gåvor försäkra sig om en plats i 
paradiset och det som då återstod var att be, att 
bikta sig, att gå i mässan och undvika att synda.   

När sjukdomen hade rasat ut hamnade många 
överlevande i svåra materiella omständigheter. 
Familjeförsörjare och gårdsägare kunde ha avlidit 
och de som fanns kvar kanske inte orkade eller 
kunde ta hand om allt.  Då fick man försöka klara 
sig med lån eller sälja om det fanns någon som ville 
köpa.  Om ingen ville köpa eller sköta gården måste 
jordbruket helt enkelt läggas ned – gården fick bli 
öde. 

Och alla var beroende av jordbrukets livsme-
delsproduktion. Också en hantverkare, en köpman, 
en präst eller frälseman måste leva av det som 
kunde hämtas på den egna gården eller i de natu-
raskatter som sockenborna kunde leverera.  Dåliga 
skördar, ogynnsamt klimat, brist på folk och otill-
räckliga resurser för att ställa om från växtodling 
till kreatursdri1 räckte säkert för att fullständigt 
förvandla tillvaron för väldigt många. Man vet t.ex. 
att det under de här åren var många ur det dittills-
varande frälset som tvingades frånsäga sig sina mi-
litära uppdrag och återgå till bondeståndet.

År 1355, samma år som Magnus Erikssons son eröv-
rar Varberg och jagar bort hertig Bengt Algotsson, 
görs en affär upp i Rolfstorp. Det är Niels Nielsen 
som pantsätter sin jord i Mute och Gässlösa till Tu-
re Nielsen.  I april beräknades värdet av panten till 
”15 skilling grot fra Tours” som sägs motsvara ”15 
mark nya skånska pengar”. Några månader senare 
har värdet räknats om till ”11 mark nya svenska 
pengar” och ett nytt pantbrev utfärdas.  En över-
sättning av den latinska texten i Danmarks Riges 
Breve lyder [9, 10]:

1355. 16. april
Niels Nielsen til alle der ser dette brev, hilsen evin-
delig med Gud. Alle, såvel nulevende som fremtidi-
ge skal vide at jeg i sandhed står i skyld og gaeld til 
den gode och haederlige mand Ture Nielsen for 
elleve mark nye svenske penge, som fuld ud skal 

betales ham eller hans arvinger av mig eller mine 
arvinger till nu førstkommende Sankt Mikkelsdag 
uden al hinder og nogen som helst forhaling. Der-
for pantsaetter jeg til ham med dette brev alt mit 
gods i Mute och Gässlösa, som tidligere er pantsa-
ett ved åbent brev,( nr 229)  med agre, enge, skove, 
graesgenge, fiskevande, møllesteder, vådt och tørt, 
udenfor gaerde og indenfor, med den tillføjede be-
tingelse att hvis jeg ikke indløser naevnte gods till 
naevnte termin, da skal Ture årligt nyde frugterne, 
avgifterne og oppebørslene av naevnte gods fra St 
Mikkels dag om et år, indtil hele pengesummen er 
betalt, uden at det skal avregnes i geldens hoved-
stol; ligeledes med den tilføljelse at hvis Gud fo-
runder mig at indløse naevnte gods til naevnte ter-
min da skal jeg ikke give eller yde nogen anden 
betaling eller andre vaerdier udover de elleve mark 
i nye penger optalt i fornaevnte mynt. Skrevet under 
mit segl i det Herrens år 1355 på apostlen Jakobs 
dag.

Var parterna befann sig när det här avtalet gjordes 
upp avslöjas inte, men det är en spännande tanke 
att mötet mellan Niels och Ture kan ha ägt rum i 
Rolfstorp. Kanske i en byggnad alldeles intill kyr-
kan? 

Vi vet inte säkert vilka Niels Nielsen och Ture Niel-
sen var. Namnen är ytterst vanliga men det finns 
ledtrådar som gör att man kan våga sig på en giss-
ning. Ett fragment av Niels Nielsens sigill visar den 
heraldiska symbol som kallas ”björnlår”.  Det fanns 
flera släkter som använde sig av denna symbol men 
det är inte känt vilken av dem Niels Nielsen tillhör-
de.  Vad som går att säga är att det faktum att han 
överhuvudtaget var ägare till ett sigill tyder på rela-
tivt hög samhällelig status. Han bör ha varit med-
lem av frälset. 

När det gäller långivaren Ture så tyder en del på att 
det här rör sig om en man ur en vid den här tiden 
välkänd svensk släkt. Hans far var i Magnus Eriks-
sons tjänst och under en period kunglig drots.3 Det 
är oklart vilken sida Ture Nielsen och hans far valde 
i den pågående konflikten mellan kung Magnus 
och hans son Erik. Vid ett annat tillfälle lånade 
kungen själv pengar av Ture Nielsen mot pant i en 
gård. Möjligen är Ture en av dem, som under de för 
många andra så slitsamma åren vid mitten av 1300-
talet,  skaffade sig gods och gårdar i Halland. Han 
avled dock några få år (1358) e1er affären i Rolf-
storp. Gäldenären Niels Nielsen nämns i källorna 
bara vid detta enda tillfälle men han ägde alltså 
jord i Mute och Gässlösa. Att han var bosatt i trak-
ten är en rimlig förmodan men riktigt säkra kan vi 
inte vara.
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Slutord
Sanning är relativt. Två personer ser olika saker. Att 
se vad som finns bakom en vägg med enbart några 
små hål  är svårt. Genom att öka antalet hål förbätt-
ras bilden. När ytan av alla hålen utgör merparten 
framgår en tydlig bild. Att gå från några få hål till 
en tydlig bild är en process där man får nya upple-
velse. Det märkliga är att då man går i andra rikt-
ningen så förändras inte bilden!

Detsamma gäller här.  Sanningen är enbart det som 
redovisats i främst bilderna.

Tolkningen av detta kan vara varierande. Med den 
kännedom vi har om byggnader så kan anlägg-
ningen vara en kyrka, en borg eller befäst gård. 
Med dagens syn på detta så är det tre olika saker. 
Troligen var det inte detta under medeltid utan det 
fanns övergångar mellan de tre extremerna.

Vägarna var urusla, bara ca 1,4m breda på den ti-
den. Knappt en kärra fick plats. Detta hindrade sä-
kert arméliknade transporter men inte raider från 
upprorsmakare och härskare. Några hus omfattan-
de en yta motsvarande en stor villa idag uppe på en 
liten kulle var naturligtvis inget svårt hinder för en 
stor folkhop. En sådan anläggning utgjorde säkert 
ett bra skydd mot en upprorisk obeväpnad allmoge. 
Främst var det säkert eld man var rädd för. Gården 
kunde ju sättas i brand.

I en modern omvärldsanalys med arabiska revolu-
tioner, där människor gör uppror, verkar befäst-
ningen inte ge något omfattande skydd. Däremot 
uppvisar anläggningen rikedom och makt!

Tack
Bidrag till detta projekt har kommit från Svenska 
kyrkan,  Rolfstorps hembygdsförening och Spar-
bankssti1elsen. Utan bidragen så hade detta pro-
jekt inte kunnat genomföras. Varbergs fornminnes-
förening tackar!
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