DROTTNING
MARGARETAS
VALL

Vallen. (Nr 1 på kartan.)
eller Borravallen är en dryg kilometer lång jordvall som ligger strax väster om Börringe station. Vallen
anger att området varit en befäst boplats under järnåldern. Väster om vallen ligger en av Sveriges största
fornborgar Borren. Den låg ursprungligen på en halvö och var således avstängd mot landsidan av den
mäktiga vallen. När man i slutet av 1800-talet dikade ut sjön kom Klosterviken, som var en del av
Börringesjön, att bli en egen sjö och fornborgen och vallen fick en helt annan karaktär.
På 1800-talet planterade man träd på vallen, och den som har ork att ta sig dit på en ganska besvärlig stig
längs åkerkanten får sig till bjuds en vacker gångväg som mynnar ut vid Börringesjön med en vacker
utsikt över sjön.
I söder finns en udde, Skyttanäbben, som bär spår efter en medeltida fästning. Här har man påträffat
resterna efter en vall och en vallgrav tvärs över udden mot landsidan. Även resterna efter en pålspärr har
hittats här. Man bör dock ha i minnet att sjön krymt vid utdikningen och detta gäller även det ännu längre

västerut belägna Lindholmen, som under tiden då drottning Margareta regerade var en riksborg. Då gick
sjön nästan kant i kant med borgen som var omgiven av en yttre vall och en vallgrav, och utanför denna
var marken mycket vattensjuk, åtminstone på tre av sidorna och det bidrog till att borgen stod emot den
tidens krig, och det har visat sig vid arkeologiska undersökningar att ringmuren var 3,5 meter tjock.

(Nr 1 på kartan.)
Idag återstår det en gräsbeväxt kulle som inte ser så ansenlig ut. För att komma dit får man gå över en
äng, där det går nyfikna kor och betar, vidare över en skogsbeklädd backe som har fått namnet Drottning
Margaretas trädgård. Snett över en äng som, då undertecknad var där, var översållad av vilda blommor i
färgerna rött, vitt, gult och blått. Blommor som man inte vet namnen på.
Därefter över Segeå på en träbro och sedan ett femtiotal meter fram till kullen som i mina ögon inte är
särskilt imponerande. Man kan se lite av vallgraven och lite av en fördjupning i mitten som var
borggården. Lite sten här och där tittar fram mellan grönskan.

Lindholmens ruinkulle. (2)

Lindholmens ruinkulle. (2)

Sverige var i union med Norge och kung Magnus Erikssons äldste son Erik utnämndes till arvtagare
över Sverige och Skåne medan den yngste sonen Håkan (Håkon) blev norsk kung 1355.
Ungefär samtidigt blev Valdemar Atterdag dansk kung. Ganska snart planerade han att återerövra Skåne
och i början av 1360-talet gjorde han slag i saken. Många av Skånes mindre borgar brändes ner medan
han övertog och förstärkte de större.
I Sverige dalade Magnus Erikssons stjärna allt mer. Missnöjet var stort och adeln ville ha en ny kung.
Erik var död och Håkon stod på danskarnas sida. I norra Tyskland satt Albrekt av Mecklenburg. Hit
vände sig de svenska adelsmännen, och den 10 november 1363 seglade en flotta mot Sverige, i första
hand till Kalmar och senare till Stockholm. Albrekt blev kung av Sverige men greppet över landet var
inte totalt. Snabbt delade han ut landområden till sina anhängare, då särskilt tyska och svenska
adelsmän.

Drottning Margaretas trädgård. (3)
Foto från ruinkullen.

Skyttanäbben. (4) Foto från Drottning Margaretas vall.

Rekonstruktion av Lindholmens borg, (2)
1353 föds Margareta av drottning Helvig som var gift med den danske kungen Valdemar Atterdag. 1359
trolovas Margareta med kung Håkon av Norge. 1363 gifter de sig. 1370 föds sonen Olof och när
Valdemar Atterdag dör 1375 blir Olof, som är fem år, kung i Danmark med modern Margareta och
fadern Håkon som förmyndare. 1380 avlider Håkon och den tioårige sonen Olof blir nu också kung i
Norge med modern Margareta som förmyndare.
Men som genom ett ödets ironi avlider den unge sjuttonårige monarken under mystiska omständigheter
redan år 1387 på Falsterbohus. Margareta utnämns till fru och husbonde över Danmark och Norge 1388
och året därpå vill svenska adelsmän även se henne som Sveriges regent.
Vid Åsle utanför Falköping möttes den danska hären under Margaretas befälhavare Heinrich Parow och
den svenska hären under ledning av Albrekt av Mecklenburg den 24 februari 1389. Margareta segrade
och Albrekt och hans son Erik låstes in på Lindholmens borg. Här fick de sitta till den 17 juni 1395.
Efter drygt sex års tid som fånge på Lindholmen erbjöds Albrekt och hans son Erik att bli fria mot en
lösensumma på 60 000 silvermark som han fick tre år på sig att betala. Han fick dessutom lova att aldrig
mer sätta sin fot på danskt eller svenskt territorium.
Den 17 juni 1395 skrevs Lindholmentraktater. Då möttes 250 namngivna stormän med sina följen för att
förhandla om Albrekts och Eriks frisläppande och då skapades också förutsättningar för den blivande
nordiska unionen. Denna stadsfästes i Kalmar 1397. Dess namn, Kalmarunionen, har gått till historien.
Efter Margaretas son Olofs död fanns inga arvingar, varför hon adopterade en ung släkting från
hertigdömet Pommern-Stolp. Han fick namnet Erik och övertog unionen efter Margaretas död 1412. Vid
en förhandling om fred med landet Slesvig avled hon ombord på ett danskt fartyg vid Flensburg i pesten.
Lindholmen var riksborg fram till 1540-talet då man byggde Malmöhus. Borgen fick förfalla och på
1580-talet användes ruinen som stenbrott. Man tog tegel och sten till andra byggnader runt om i trakten,
ja ända till Malmö och Tyska kyrkan som byggdes 1686 - 1693.
I början av 1600-talet låg det en bondgård på kullen men sedan blev det som det är idag, en gräsbevuxen
kulle ute på en åker långt från alfarsvägen.

Omkring 200 meter från Lindholmens borg skall det ha funnits en trädgård på en vattenomfluten holme
som har fått namnet “Drottning Margaretas trädgård”. Den har en omkrets på 80 x 90 meter och kan ha
använts till odling. Det kan ha varit en kålgård eller kryddträdgård. Här kan också ha växt apelträd. Idag
växer här vilda apelträd, inte omöjligt en rest från den här tiden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Börringekloster (S:ta Maria). Det gamla klostrets utseende är okänt. Men rester torde finnas under
nuvarande herresäte. (5) Vykort.
Börringe kloster (5) har ett dunkelt förflutet. Kan ha tillkommit i slutet av 1100-talet men omnämns först
1232 i Valdemars jordebok. Det kan ha varit kungen som stiftat klostret, men det är först när Christian I
1455 tar klostret under sitt beskydd som det blir mera känt.
.
Klostret fick en omfattande godsmassa genom testamente som den högättade Estrid Nielsdotter lät
upprätta 1262, samtidigt som hon blev änka och inträdde i klostret som priorissa 1268.
Mellan 1523 och 1551, under Axel Brahes tid, indrogs klostret till kronan som förlänade det till olika
adelsmän. År 1582 gavs godset till fru Görvel Fadersdotter Sparre. Hon gjorde om klostret och rev
klosterkyrkan. Samtidigt lät hon bygga om sockenkyrkan som stod färdig 1587. (6) Efter renoveringen
av sockenkyrkan lät hon flytta dit en anförvants gravsten. Stenen, som nu ligger i markytan, har alltså
ursprungligen legat i klosterkyrkan.
Börringe sockenkyrka byggdes på 1200-talet och murades i gråsten. Ursprungligen bestod den av
långhus, kor och absid. Senare under medeltiden byggde man till ett vapenhus i söder och ett torn i
väster.
Efter en längre tids förfall revs kyrkan i Börringe på 1780-talet. Numera är endast en del av tornet
synligt. Den nya kyrkan i Börringe blev färdig 1787 och låg ca 3 km åt öster. Då hade även kyrkan i
Lemmeströ rivits. De båda socknarna Börringe och Lemmeströ hade slagits samman den 4 april 1741.
Socknen fick namnet Gustaf efter kung Gustav III.
På 1700-talet kom klostret i släkten Beck-Friis ägo. Landshövding Joakim Beck-Friis uppförde ett nytt
corps de logi med två flyglar. Huvudbyggnadens tredje våning påbyggdes 1873.

Börringe kyrkoruin. (6)
När kyrkorna i Börringe och Lemmeströ revs ersattes de av Gustafs kyrka som invigdes 1787. En del av
den gamla dopfunten från den gamla kyrkan i Börringe finns här. På 1930-talet ändrades kyrkans namn
till Börringe.

Gustafs kyrka. Vykort.

Lemmeströ kyrkoruin. (7)

Fortsätter man mot Skurup ser man alldeles strax en ruin ute i en åker. Detta är Lemmeströ.
Under de första kristna århundradena har det på denna plats funnits en träkyrka. Omkring år 1200
byggdes en tegelkyrka som var helgad åt Jungfru Maria och kallades Vår Frus kyrka.
Kyrkan bestod ursprungligen av långhus, kor och absid. Det var en mycket påkostad byggnad då
murarna rakt igenom bestod av tegel - ett nytt exklusivt byggnadsmaterial som introducerats i
Skandinavien i slutet av 1100-talet.
I detta äldsta utförande hade kyrkan ett platt innertak av trä och i långhusets västra del fanns en läktare
av trä, där den lokale adelsmannen kunde åhöra predikan. Senare under medeltiden slogs det valv. Man
byggde också ett torn i väster och ett vapenhus i söder.
Efter en längre tids förfall revs kyrkan på 1780-talet och ersattes av Gustafs kyrka som låg omkring 3 km
åt väster. En del av Lemmeströs kyrkas dopfunt finns bevarad där.

Observera att i det nordöstra hörnet på kartan finns utmärkt en kolerakyrkogård.
Väl ute på stora vägen kör man höger mot Börringe, men ganska strax tar man av till vänster mot Grönby
och fortsätter sedan vid avtaget mot Grönby.
Precis vid avfarten mot Grönby ligger på vänster sida Lemmeströ Boställe, socknens gamla prästgård,
vars äldsta del är från 1720-talet. Själva byn Lemmeströ, som låg ca 500 meter sydväst om kyrkan, är
sedan länge försvunnen.

Kungsbacken. (8)
Nu kommer du till en hög backe. På dess krön stod en tegelborg som dateras till slutet av 1100-talet. Då
styrde Hvide-ätten i Danmark. (Skåne var danskt fram till 1658.) Det är dock först år 1623 som ruinen
nämns i kyrkoböckerna.
Man har påträffat rester av en ringmur och räfflad tegel som talar om dess ålder. Man har också hittat
rester av en tegelugn.

Om man går upp på kullen får man en enastående utsikt över landskapet. Väl värt mödan.

Fortsätter man mot Grönby kommer man till Havgårdssjön. På en naturlig udde ligger Turestorpsö, en
borgruin från 1300-talet. Borgen består av två kullar med en 40 meter bred sänka emellan. I dag finns en
uttorkad och igenvuxen vallgrav. En stensatt bank av gråsten, över 100 meter lång, leder fram till
borgholmen. Över vallgraven har en brygga funnits, och man kan än idag se var angöringspunkten var.
Den första kullen man kommer till har synliga rester av en tegelmur och man har också funnit
tegelrester, framför allt i de många mullvadshål som finns på platsen.

1372 ägdes Turestorp av Tuve Galen, som var en lika stor släkt som Hvidarna. Tuve Galen ägde även

det intilliggande Näsbyholm.
Första gången som namnet Tuve Galen nämns är 1345, då han var riddare. 1356 deltog han i
inbördeskriget mellan Magnus Eriksson och dennes son Erik Magnusson. Tuve Galen stred på Erik
Magnussons sida och kom då i kontakt med hertig Albrekt av Mecklenburg. Det var hertigens son som
senare blev Sveriges kung.
Tuve Galen avancerade i maktens korridor och blev marsk. Detta var den högsta ämbetstitel i Danmark
som innebar rikets överbefälhavare för landets militära enheter och rätten att underteckna kungliga brev.
Detta var under 1360-talet.
Våren 1376 utnämndes han till gälkare vilket innebar att han var överskattmästare, juridiskt överhuvud
och kronans ställföreträdare i Skånelandskapen.

Turestorpsö. (9)
I de ständiga krigen mellan Sverige och Danmark ställde sig Tuve Galen och några stormän till på
Albrekt av Mecklenburgs sida. I augusti 1377 i Wismar undertecknades ett dokument där man lovade
Albrekt stöd. Det föranledde att drottning Margareta slog till med full kraft och belägrade och intog
Turestorp år 1382. Efter detta kunde inte Tuve Galen uppehålla sin politiska ställning. År 1383 kallade
han sig gälkare för sista gången och sålde samtidigt ett stort antal gods på Själland. Tuve Galen avled i
början av 1400-talet. Dock kan han kort före sin död ha försonats med drottningen, men nu som en
slagen man och på ruinens brant.
År 1386 skänkte drottning Margareta Turestorp till Lunds domkyrka. Senare använde domkyrkan
borgen som stenbrott.
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