
Ett  bildspel om LindholmenEtt  bildspel om Lindholmen 
En medeltida riksborg i SkEn medeltida riksborg i Skååne.ne. 

Dess historia och Dess historia och ööden genom tidernaden genom tiderna
Modellen som anvModellen som anväänts nts äär gjord av  Tord Larssonr gjord av  Tord Larsson 

Illustrationerna av Bertil LundahlIllustrationerna av Bertil Lundahl
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Tegel som byggnadsmaterial hade nTegel som byggnadsmaterial hade nåått Sverige frtt Sverige fråån kontinenten via n kontinenten via 
DanmarkDanmark
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Borgen Lindholmen bBorgen Lindholmen böörjade byggas i slutet av 1200 rjade byggas i slutet av 1200 
eller i beller i böörjan prjan påå 13001300--talet.talet. 

Troligen av den danske kungen Erik MenvedTroligen av den danske kungen Erik Menved
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Presenter
Presentation Notes
I början av 1300-talet uppstod stridigheter mellan Magnus Ladulås söner:   Å ena sidan Birger som utsetts till kung, å andra sidan hertigarna Erik och Valdemar. Erik och Valdemar fick förpliktiga sig att inte stå emot kungen, men blev snart kallade till Visingsö av Birger, där han anklagade dem för att:   ha fört ut matvaror ur landet utan kungens tillstånd 
ha färdats genom riket tillsammans med kungens fiender 
en av deras riddare slagit en av kungens tjänare 
deras män var skickligare än kungens i tornerspel och andra ridderliga bruk 
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Presenter
Presentation Notes
Lindholmen började byggas i slutet av 1200-talet. 



I dag ser man bara en upphI dag ser man bara en upphööjd kulle, men njd kulle, men nåågra meter lgra meter läängre ner finns ngre ner finns 
fortfarande resterna kvar av murarna, tornen och salsbyggnaden.fortfarande resterna kvar av murarna, tornen och salsbyggnaden.
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Det var sDet var sääkert en imponerande anlkert en imponerande anlääggning som man som fggning som man som fåågel kunde se vid   gel kunde se vid   
BBöörringesjrringesjöönsns vväästra strand. stra strand. 
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Sedd frSedd fråån sydost.n sydost.
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Det  medeltida vDet  medeltida väägngnäätet.tet.
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Presenter
Presentation Notes
De medeltida vägarna var endast smala rid- och klövjestigar, kallade för hålvägar då slitaget bildade fåror eller försänkningar i marken. Man räknar med att man till fots kunde gå ungefär tre till fyra mil per dag, och ungefär lika långt med lastad häst. 
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I mitten på 1300-talet

Presenter
Presentation Notes
Bild 11
Fantasibild över uppbyggnaden. 



Några av de borgherrar som residerat på Lindholmen
under Margaretas tid

1332 Eggard Broktorp. 
1332 - 1339 Riddaren Johan Offason.
1339 - Johan Hasenberg.
1370-talet  Anders Jacobson Grim.  
1370-talet Peder Nicklison.  
1370-talet  Henrik Josefson Most.  
1377-1389 Den omtalade Jep Muus av Ellinge.
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In frIn fråån norr frn norr fråån Norra n Norra LindvedLindved..
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Presenter
Presentation Notes
Det finns inte mycket dokumenterat om Lindholmen. 13



FrFråån Borgen mot Sn Borgen mot Söödra dra LindvedLindved..
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FrFråån vn vääster vid ster vid LillebalLillebal..
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BorggBorggåården. Porttornet i bakgrunden.rden. Porttornet i bakgrunden.
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InteriInteriöörbildrbild
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Interiör. 
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Presenter
Presentation Notes
Vid det stora mötet 1395 samlades upp emot 2000 deltagare. De av högre rang inkvarterades på slottet medan deras  följe fick hålla till godo med ett liv i tält under de 16 dagar mötet pågick.
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Presenter
Presentation Notes
En fora på väg mot borgen. De följer Segeåns  norra sida. Troligen på väg med mat inför den den sista julen i fångenskap för Albert och hans son som nu suttit fängslade i sju år.
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Litet om de olika borgherrar som residerat pLitet om de olika borgherrar som residerat påå Lindholmen Lindholmen 
efter Margaretas defter Margaretas dööd 1412d 1412

14191419--1423 riddaren och riksr1423 riddaren och riksråådet Jens det Jens GrimGrim.. 
14251425-- den pommerske fogden Hans van den pommerske fogden Hans van RiinRiin.. 

1486 Jens ,Holgersen 1486 Jens ,Holgersen UlfstandUlfstand.. 
14951495--1506 riksmarsken Eskil 1506 riksmarsken Eskil GjGjööee. . 

14601460--14701470--1480. 1480. 
1497. Hans 1497. Hans LaxmanLaxman. . 

ÅÅr 1514  erhr 1514  erhööll  riksrll  riksråådet Axel Brahe  Lindholmen i pant fdet Axel Brahe  Lindholmen i pant föör 1000 gyllen. r 1000 gyllen. 
1517 Niels Hack.1517 Niels Hack.
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Presenter
Presentation Notes
Den slutliga rivningen av borgen tror man skedde strax i 1600-talets början




Om utgrOm utgräävningarna vningarna 
1935 och 19951935 och 1995
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Presenter
Presentation Notes
Planritning över den bakugnsanläggning som framkom 
strax norr om salsbyggnaden. Ugnen var 1,4 m bred och 1,72 m lång 
Och hade 0,56 m bred öppning




NordNordööstra porttornet. En utgrstra porttornet. En utgräävning som gjordes vid 1800vning som gjordes vid 1800--talets mitt.talets mitt.

Skiss Skiss 
frfråån n 
19351935



Ringmuren frRingmuren fråån sn sööderder
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1935 1935 åårs utgrrs utgräävning  av Lindholmenborgen utgjordes av vning  av Lindholmenborgen utgjordes av 
75 75 ””samvetssamvetsöömmamma”” vväärnpliktiga.rnpliktiga.



KKäärntornets sydrntornets sydööstra hstra höörn.rn.



BorggBorggåårdens sydrdens sydööstra parti frstra parti fråån sydost.n sydost.



SalsbyggnadensSalsbyggnadens norra  norra  llåångmurngmur..



BorggBorggåårdens srdens söödra hdra häälft. lft. SalsbyggnadensSalsbyggnadens norra norra llåångmurngmur
och i bakgrunden voch i bakgrunden väästra porttornet.stra porttornet.



Vallgravens sydvVallgravens sydväästra hstra höörn. rn. 



Mot Margaretas trMot Margaretas träädgdgåårdrd Brunnen i nordBrunnen i nordööstra hstra höörnet.rnet.
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