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Inledning 

Denna artikel är en sammanställning av vad som finns skrivet tidigare om Skuderups borg. 
Det är också en artikel i ett lite större historiskt perspektiv om Skurup på 1400-talet och fram 
till det att Svaneholm byggs år 1530. Man är ju så van vid att höra om Svaneholms slott och 
Rutger Macklean2

                                                   
1 Takk til Lasse Wallin ved Wallin kulturlandskap och arkeologi, Anders Ohlsson Antikvarie på Lunds 
universitets historiska museum og Doktorand, Musetjenestemann Håkan Cerne, Bibliotekarie Ann-Charlotte 
Oredsson, Bibliotekare Kerstin Wallner, og Kent og Ulla-Britt Svensson eier av Skuderups Gård. 

. Historien om Skuderups borg och Henning Meinstrup (Meinstorp, 

2 Se f.eks. Solberg Søilen, K. (2009).  



Meyenstorp, Meynerstorp) har däremot kommit i skuggan av det förstnämnda3

Under fastighet Skurup 48:62 ligger det en ruin som är mest känd som Skuderups herrgård 
eller borg. Andra former av ordet som förekommer är Skudrup, Skurdorf, och Skurop. Ett 
samhälle med samma namn fanns faktiskt i Öster Egesborg på Själland, men man vet inte om 
namnet ursprungligen kommer därifrån. Det danska samhället Skuderup bestod av 10 gårdar 
och 4 hus. På samma ställe låg en säreiergård med samma namn, Skuderupsgård. Denna var 
betydligt större än de kringliggande gårdarna.  

. Det finns 
många förklaringar till detta. För det första har vi så få källor från denna första tid. Det finns 
nästan ingenting i skriftliga källor om borgen, den finns inte längre i någon fysisk form över 
marken, och det som eventuellt måste finnas under jorden är ännu ej utgrävt. En annan del av 
förklaringen är att berättelsen om Skuderup sammanfaller med den danska delen av vår 
gemensamma historia och att man av politiska orsaker inte i lika hög grad har brytt sig om att 
undersöka denna. Istället har historieskrivning inte bara i Sverige men i alla nationalstater i 
hög grad varit ett nationellt konstruktivistiskt projekt, d.v.s. man var upptagen med att styrka 
den egna nationella identiteten. Samtidigt slipper vi inte undan det faktum att Skåne före 
mitten av 1600-talet, dvs. i större delen av landskapets historiska tid, i huvudsak varit danskt. 
Detta gäller för hela den tid som denna artikel omfattar.  

Ruinen i Skurup lär ha varit synlig över marken fram till på 1700-talet, men är idag täckt med 
nyare byggnader, jord och gräs. Här har det en gång stått en borg som har gett namnet till den 
närliggande kyrkan, till orten och kommunen. D.v.s. att man här har med mycket av kärnan i 
vår gemensamma historia att göra. Detta till trots är platsen relativt lite känd.  Kyrkan, som 
ursprungligen är från medeltiden, blev enligt Paul Asp, som nog alltjämt är vår bästa källa på 
området trots att han skrev det för mer än 100 år sedan, ”uppförd af något herrskap på 
Skudrupsgården” 4.. Om det stämmer har det varit en bosättning här redan på 1100-talet, 
drygt 100 år efter kristendomens definitiva seger i Skåne5

Illustration 6: Hansaförbundet på 13- och 1400-talet 

. Antagligen har här varit bebott 
långt före det också, sedan urminnes tider. Kyrkan blev byggd i den s.k. Stenestadsmästarens 
grupp, möjligen ytterst inspirerad av Mariakirche i Lübeck, som byggdes mellan åren 1250 
och 1350. Mariakyrkan var själva symbolen för Hansans nyvunna makt och Lübeck, som det 
er värt å merke var slaviskt till en tid in på 1100-talet, var Hansans center. Skurup på 1400-
talet var ett samhälle präglat av dessa omvälvningar. Tiden sammanfaller med Hansans ökade 
makt i Nordeuropa och det danska kungarikets svagare position. 

                                                   
3 Det finnes en annen bosetning fra omlag samme tid i Skurup som også er relativt ukjent, Sätesgården i 
Sandåkra. Vi kjenner denne ved et kjöpebrev fra 1355, utfärdet til väpnaren Johan Olufsen. Se Larsson, Lars-
Olof (1969), S. 32.  
4 Citat uten referens i Asp, Paul (1891), S. 188. 
5 Erlandsson, Alf (Red) (1969), S. 28.  



 

 

Det var liten stabilitet i Skåne ända fram till början av 1400-talet. Under 11- och 1200-talet 
var våra kuster alltjämt hotade av vendiska och baltiska stammar. På 1300-talet kom den 
stora digerdöden, som kan ha berövat hälften av Skånes befolkning livet6

Borgen har legat på en liten kulle omgiven av en bred vallgrav. Konturerna av allt detta kan 
man ännu se i landskapet när man kör öster om området mellan Skivarp och Skurup eller 
väster om, mellan Hassle-Bösarp och Skurup. ”En ritning från 1600-tallet visar att gården 
varit en kringbygd borggård, 2 våningar hög” 

.  Mellan åren 1361 
och 1370 gick Hansan till krig mot Danmark. Vid fredsavtalen I Stralsund år 1370 stod 
förbundet på toppen av sin ställning. Resultatet av detta krig blev att Hansastäderna fick 
slotten i Helsingborg, Malmö, Skanör och Falsterbo för en tid av 16 år, kontroll över hela 
handeln i Skåne samt rätt till insigelser vid tronskifte. D.v.s. at man de facto var herrar över 
det mesta som angick Skåne. Först nu börjar vi att ana en viss stabilitet i landskapet, en 
politisk, ekonomisk och social balans som ger grunden för en ny optimism som i sin tur ger 
möjligheter till att upprätta nya samhällen och städer. En av de män som var med i Stralsund 
var en Henning Meinstrup, ägaren av skuderups borg.  

7

Då borgen byggdes såg landskapet här annorlunda ut. Av Arrhenius fosfatkarta och den 
skånska rekognoseringskartan från 1812-20 kan man se att området runt borgen har 
dominerats av vatten och våtmarker till långt in i modern tid. Detta har varit helt avgörande 
för valet av denna plats som en fast bostad från en försvarssynpunkt. Sådana holmar var 
kända tillflyktsorter redan under stenåldern.  

. Denna beskrivning skall ha inspirerat till en 
fantasimodell av gården, som nu troligtvis har gått förlorad.  

                                                   
6 Se Harrison, Dick (2005), S. 481.  
7 Denne ritningen har troligen gått tapt.  



År 1924 blev borgplatsen undersökt av Bror-Magnus Vifot. Senare kanskje nog också av Erik 
Cinthio, även om jag inte har funnit några säkra belägg för detta. Vad som är 
uppseendeväckande är att Vifot började utgrävningen här som 18-åring, alltså långt före han 
började sina universitetsstudier i nordisk fornkunskap under Otto Rydbeck och 
folklivsforskning under C W. von Sydow år 19268. Det är också 3 år före bilden här ovan 
blev tagen, och det är 3 år före han blev utnämnd till den förste intendenten för Vemmenhögs 
Härads Hembygds- och Fornminnesförening. Samlingen på Svaneholms slott är till största 
delen hans verk9

Senare undersökningar har bara gjorts i förbindelse med förbättringar på tomten, pålagt av 
staten eftersom området är klassat som ett historiskt minnesmärke. Dagens ägare av Skuderup 
installerade jordvärme (ledningsschaktning för jordvärme) för några år sedan. Länsstyrelsen 
gav då i uppdrag till Wallin att göra en arkeologisk förundersökning, som husägaren själv 
måste bekosta. Den genomfördes av Lasse Wallin den 9 oktober 2002. I det schakt på 0,5 m 
bredd som grävdes år 2002 utanför vallgraven gjordes det enligt rapporten inga fynd eller 
hittades några fornlämningar

.  Vad som kanske är ännu mer uppseendeväckande är att det inte har gjorts 
någon större undersökning av området sedan den gången.  Man har heller inte gjort några 
större studier av borgen med hjälp av de få skriftliga källor som måste finnas utöver de som 
är inkluderade i denna artikel. Detta är grunden till varför vi vet så lite om Skuderup.  

10. År 2004 gjorde Wallin en ny förundersökning i förbindelse 
med installationen av ett nytt avloppssystem.  Under denna utgrävning på 1,3 meters djup 
fann man några få keramikbitar från 15-1600-talet. Detta kan ha varit rester från en senare 
gård, kallad Thrölstrup, som har legat på samma ställe, ägd år 1624 av en man vid namn 
Tröels eller Truls. Om Truls kan man enligt Lina Thorstensson läsa om i brev av den danske 
läkaren och forntidsforskaren Ole Worm (1588-1654) 11

Illustration 3: Karta från 1783, Enskifte 

. De tidigaste kartorna man har från 
Skuderup visar en gård som kan ha varit den samma: 

                                                   
8 Stjernquist, Berta (1987).  
9 Stjernquist, Berta (1987), S. 208.  
10 Torstensson, Lina (2002), S. 2. 
11 Torstensson, Lina (2002), S. 5. Worm kjenner vi ellers kanskje först og fremst for boken Danicorum 
Monumentorum fra 1643. Ellers er det hans korrepsondanse vi kjenner fra kildene da disse er oversatt, 
”Breve fra og til Ole Worm” i 2 bind. Se Worm, Ole, Schepelern, Henrik Ditlev, Friis Johansen, Holger 
(1965).  
 



 

 

Det finns en liknande karta för Storskiftet år 1786 utan några betydliga skillnader. Dammen 
man ser på bilden är nästan torrlagd idag, som så många av de skånska våtmarkerna från den 
tiden12

Mycket av materialet från den ursprungliga borgen blev använt till att bygga sydvästlängan 
på Svaneholms slott i förbindelse med att dåtidens ägare Mourids (Moritz, Mauritz ) Jepsen 
Sparre, Hennings dotterson, flyttade dit år 1530. Han dog för övrigt bara 4 år efter flytten. 
Några få detaljer av det ursprungliga byggnadsmaterialet finner man i montern som Vifot 
samlade till och som i dag står på Svanholms Museums vind. Här finner man t.ex. 
kvadratiska tegelstenar, antagligen från det ursprungliga golvet på Skuderup samt några fint 
grönglaserade keramikfragment som kan ha vart en del av utsmyckningen på borgen och som 
dessutom säger något om ägarens välstånd. Här finns också Skuderupsstaken som man kan 
köpa kopior av i Museibutiken, tillverkade av smeden i Mossby. 

. Dammen är resterna av vallgraven som en gång fanns här. Vallgraven lär ha varit 35 
meter bred och blev igenfylld för att man skulle kunna bedriva jordbruk här i takt med att de 
yttre farorna blev färre och mindre. Den rektangulära platån har enligt Vifot varit ca 58x40 
meter. Det är ungefär lika stort som platån i Svaneholm. Man kan ännu se konturerna av detta 
svunna landskap idag i form av nedsänkningar i terrängen . 

                                                   
12 Törrleggingen av våtmarker i Skåne for å öke arealet av jorbruksmark startet for fullt i andre halvdel av 1800 
tallet og pågikk aktivt til ut på 1970 tallet i Sverige.  I senere tid har man forsökt å reversere denne utviklingen 
for å öke mangfoldet av vekster og dyreliv i naturen.  



Det råder annars delade meningar om huruvida Skuderup var en borg eller mer av en 
herrgård. För att komma vidare i denna fråga måste man nästan titta på definitioner av 
beskrivningen av en borg. Enligt Riksantikvarieämbetets definition är det en borg när ”de 
befästade anläggningarna utgör områden som på en eller flera sidor avgränsas eller utmärks 
av anöagda murar, vallar, pallisader, vallgravar eller kombinationer av dessa. 
Tillträde/utträde och/eller insyn har varit begränsad och/eller kontrollerad” 13

Annars är stället först och främst känt under beteckningen ”ruin”, som i ”Ruinen Skuderup”: 
”Ruinen Skuderup, Skurdorp, eller Skurop beskrivs som en ruin i Skurups socken i 
Vemmenhögs härad”. Hos Prahl står det att ”Ruinen på den plats där gården No 16 i Skurup 
är belägen (i nordvästra hörnet af bladområdet), …en borg, kallas Skurdorp, Skurop eller 
Skudrup. Inga lämningar af densamma finnas numera ”. Kulle är en annan frekvent 
benämning. Hos Nils Nilsson står det ”Skuderup, kulle efter en gammal borg, Skurups 
Sockn” 

. Detta passar 
väl in på det vi vet om Skuderup och vallgravarna runt tomten. Skuderup har också varit en 
borg i betydelsen ”befäst byggnad med höga murar”, då den ena byggnaden antagligen var ett 
litet kvadratiskt försvarstorn.  Men man kan inte med säkerhet säga, att den inte har varit en 
borg om man med borg menar en kringbyggd gård av tegel, i varje fall inte av vad man vet i 
dag. Det är möjligt att det också har stått ett kringbyggt försvarsverk i trä här, men man har ej 
heller funnet spår av något sådant. Det skulle ju också ha ruttnat bort med tiden.  

14

Hur gammal är då benämningen Skuderup och vad betyder det? Under 1400-talet var namnet 
Skurdorp väl utbrett

. Det var så folk hade kunskap om stället, som en ruin eller en kulle, inte som en 
borg. Borgen kunde man ju inte se. 

15. Skurop påträffas år 1443, Suamperop år 1556. Namnet "Skurup" 
har en oklar härkomst. Rup-suffixet kommer av torp, och betyder ”nyodling”, ”uflyttargård”, 
kanske från gammaldanskan. "Sku" kan vara en del av ett äldre ord för "skjul" eller ”enklare 
skjul”. ”Skula” betyder ”söka skydd för regn”. Verbet är bildat av substantivet ”skul”, 
”skudd”, troligen inlånat under medeltiden från den nordtyska dialekten och ”scul” 16. År 
1443 används namnet Skurop om kyrkbyn17

Björman och Elgqvist föreslår att Skurup kan ha varit en så kallad skälvby, från ordet skialf, 
som låg antingen på en avsats eller på en kulle

. Ordet härstammar kanske från den tiden då 
kyrkan blev byggd. Om så är fallet måste vi spåra ordet genom att gå tillbaka till det gamla 
norröna eller fornnordiska språket. Om man skulle spekulera skulle man kunna säga att 
Skuderup kommer av att man sökte skydd i våtmarkerna bakom den kulle som kyrkan 
byggdes på och att det var så namnet kom till.  Det skulle i så fall ge mening, men detta är 
bara spekulationer. 

18. Scielf och scylf betyder enligt Björman 
”höjd, kulle, bergspets” 19

                                                   
13 Johnanse, B., Pettersen, I.M. (1993) i Ödman, Anders (2002), S. 13.  

 . Det typiska för dessa fornordiska skälvbyar var att de hade en fri 
placering med god utsikt. Skivarp kan ha varit en annan sådan plats, med god översikt över 

14 Nilsson, Nils (1934).  
15 Prahl, Egon (1965), S. 92.  
16 Pamp, Bengt (1988), S. 89. 
17 Wahlberg, Mats (red) (2003), S. 281.  
18 Elgqvist, Eric (1944).   
19 Björkman, Erik (1920).  



inkräktare, speciellt sjörövare från havet i söder och sydost. De fruktade Jomsvikingarna var 
en sådan fara under vikingatiden. De bodde i vad som i dag är Polen och delar av Tyskland. 
Sagolitteraturen berättar ännu om norska och danska vikingars problem med att lägga under 
sig dessa upproriska folkgrupper.  

Vakttorn spelade en viktig roll både för att kunna se när sådana angripare kom och för att 
kunna ta tillflykt där. Det är kanske resterna av ett sådant vakttorn man ser i Skuderups borg. 
Ortsnamnet Skälv kan således ha betytt ”vakttorn” 20

Under hela medeltiden var det vanligt att man byggde kyrkor men också borgar en liten bit in 
i landet. De första kyrkorna som byggdes längs med kusten blev snabbt ödelagda och 
övergivna. Det var inte praktiskt att återuppföra dem igen när de inte kunde försvaras. 
Inlandsborgarna, som var trelleborgens efterföljare i en tid av större yttre hot, var anpassat till 
riddartidens militära strategier. Skuderups borg ligger bara ca 800 meter från Skurups kyrka. 
Kyrkan är byggd på en strategisk höjd med utsikt inte bara ned mot havet, men också ned 
mot dalen där E65:an går i dag och uppöver mot Rommelåsen. Området där själva borgen 
stod var delvis sumpområde.  Detta var med andra ord en utmärkt strategisk position. Från 
kyrkans höjd kunde man se i alla väderstreck och från sumpområdena alldeles bakom kullen 
kunde man söka skydd och försvara sig mot fienden.  

. Om man inte finner rester av en 
kringbyggd borg kan Skuderups borg på en tidpunkt ha varit en ”wachtburg”, som inte var 
byggd som fast boplats, men i förbindelse med belägringar, för att bevaka en huvudväg och 
en strategisk punkt. Det är i varje fall möjligt att det byggdes som sådant först. Dessa 
vaktborgar restes inne i landet, lite bort från kusten för att skapa ordning och säkerhet för 
människorna som bodde runt omkring, som en tillflyktsplats.  

Sumpmarkerna som omgav Skuderups borg var knutna till Stendalsjön i Örsjö. Det är 
Stendalsjön som har skapat den djupa klyftan i Dalaled. Vattnet rann vidare nedåt dalen mot 
Hassle Bösarp, där det delade sig21. ”Smärre förgreningar af dessa betydliga dalar gå mot 
Skurups by och strax öster om denne har bildats en kulle …”22. ” Här låg Skudrup befäst och 
omgivet af kanaler med vinbrygga och utkörsel västerut” 23

Att man bosatte sig på en liten holme omgiven av sjöar och sumpmarker var som tidigare 
antytts vanligt redan på stenåldern. Sakta men säkert försvann vattnet och området 
förvandlades till mossar.  Exempel på sådana mossar känner man till lite överallt i 
kommunen, t.ex. från utgrävningarna år 1906 och 1912 av Hylteberga nr 9 av fil dr. K. 
Kjellmar

 .  

24

Om platsen för Skuderups borg bara var ett rent försvarsverk får man utgå ifrån att en 
herrgård har legat någon annanstans i området. Om inte får man utgå ifrån att Skuderups borg 
också var boningsställe för de som till stor grad måste ha finansierat Skurups kyrka.  

.  

                                                   
20 Elgqvist, Eric (1944), S. 49.  
21 Prahl, Egon (1965), S. 211. 
22 Asp, Paul (1891), SS. 192-3. 
23 Idem. 
24 Vifot, B.-M. (1943), SS. 6-8. 



Det var vanligt att man i försvarsändamål byggde ett slags skrytbyggnad intill eller i närheten 
av kyrkor på 1100-talet. Exempel på sådana närliggande torn finns i Valleberga, Löderup, 
och Hammenhög25

Skuderup nämns första gången i källorna 1443, men man har antagligen äldre fynd knutna till 
stället. Man har bl.a. funnet en kvarnsten med siffran 61 skrivet på. Detta har ”troligen 
angivit årtalet, kanske 1261” 

. Det är ändå troligt att Skuderups borg inte var ett sådant. Det som skiljer 
dessa från Skuderups borg är att de låg lite närmare kyrkan och de var som regel inte 
omgivna av större vallgravar.  

26

Vifots uppmätning från 1924 

. Man får utgå från att ”Skuderup” som beteckning uppstår 
någon gång under medeltiden. Man får också utgå ifrån att det har bott folk här långt före den 
tiden, kanske ända tillbaka till stenåldern. Inte minst den strategiskt gynnsamma placeringen 
talar för detta. 

Det är ett problem för vår kunskap om Skuderups borg att så få arkeologer har visat sitt 
interesse för platsen. Det är därför vi vet så lite om borgen. Det enda säkra vi har är en 
grundmur till vad som liknar ett litet kastell eller ett torn. Wallin mätte år 2004 denne som 
mest 1,2 meter över marken och 1,5 meter under marken.  Vi ser det gamla tornet i Vifots 
teckning från utgrävningen här nedan. 

  

                                                   
25 Ödman, Anders (2002), SS. 18-19.  
26 Asp, Paul (1891), S. 194.  



 

Illustration 4: Vifots uppmätning 1924 

 

 

 

 

 

  



 Under utgrävningen fann Vifot tre lämningar från byggnader på platån:  

• 1 kvadratiskt tornliknande byggnad från 1400-talet med källare 
• 1 boningshus med tegelgolv, som Vifot daterade till omkring 1600. Boningshuset 

ligger vägg i vägg med det gamla tornet. Detta kan vara det senare Thrölstrup 
• 1 tredje byggnad, kanske en ekonomibyggnad av okänt datum. 

Boningshuset har haft källare och murar som var ca 80 centimeter tjocka. Grundmuren har 
varit gjord av gråsten och golvet av kvadratiska tegelstenar. Inblandning av tegelflis i 
murverket gör att man tror att borgen är uppfört under 1400-talet.  Det är alltså möjligt att 
borgen uppfördes ett tiotal år efter Valdemar Atterdags erövring av Skåne år 1340. Dagens 
boningshus ligger ovanpå det gamla boningshuset och är från ca.1850 enligt den nuvarande 
ägaren, som har haft gården sedan år 2000.  

Om boningshuset vet man inte så mycket. Egon Prahl har inga säkra källor, men han skriver 
att han har hört att gården var kringbyggd och hade två etager. Byggmaterialet över 
grundmuren skall ha bestått av stora tegelstenar. Det lär ha varit stora kvadratiska tegelstenar 
på golven och taket skall ha varit täckt av tegelpannor. Hela borgen måste med andra ord ha 
framstått som en tegelborg. Problemet är att man ännu inte har funnit grundmurarna till en 
kringbyggd gård. Om vi trots det skall tänka oss hur Skuderups borg kan ha sett ut skall vi 
nog mera se på Borgeby än på Glimmingehus.  

Illustration 3: Borgeby och Glimmingehus 

 

Glimmingehus har en grundmur under jord som är 1 meter djupare än på Skuderup. Detta 
tyder på att muren i Skuderup kan ha varit lägre. Glimmingehus byggdes också senare; 
alldeles på slutet av 1400-talet och i början av 1500-talet (bilden). Men på samma sätt som 
Skuderup hade den också breda vallgravar och en vindbrygga. 

Liksom Skuderups borg ligger Borgeby slott i närheten av en kyrka med samme 
namn.  Redan på 1200-talet byggde man här en 10-11 meter hög tegelmur, där porttornet 
fortfarande än idag står (bilden). Man byggde också en stor vallgrav runt borgen. Den största 
och mest kända av våra tegelborgar är annars Torups borg. Skuderups borg måste ha varit 
mindre än denna.  



Något annat som talar för att Skuderup har varit lägre än Glimmingehus är att massan 
byggmaterial från Skuderups borggård antagligen bara gick till byggnationen av den första 
längan på Svaneholms slott, den med huvudingången till borggården i sydväst. Resten 
byggdes senare på 1530-talet.  

Skuderups närmaste granne var Torsjö. Torsjö borg kan ha varit äldre än Skuderup. Torsjö 
beskrivs i källorna som Kung Eriks hovmästare Jens Dues Torsjö (1349). Om Torsjö var så 
stort och fint under Due så är det inte otänkligt att också Skuderup var lite av en 
praktbyggnad. Detta bekräftas delvis av de färgstarka, väldekorerade och glaserade 
keramikbitarna som man har funnit på platsen.  

Då de politiska förhållandena blev mera stabila lade den nya adeln sina borgar mitt emellan 
den bördiga jorden i söder och de goda jaktområdena i norr vid Romeleåsens fot. Detta gäller 
inte bara för Svaneholm och Stjärneholm (också den från 1530) men också för Rydsgårds 
gods. Bland andra närliggande borgar finner man också Tulesholm från 1444. Borgvallen vid 
Kallsjö tillhör inte samma period, men är en stenåldersplats av okänt datum. 

Riktigt varför borgen flyttades från Skuderup till Svaneholm vet man heller inte. Prahl tror 
det är för att den var omodern som försvarsanläggning27

Atterdag mot Eriksson 

.  Det kan också ha varit för att det 
hade blivit för litet för Mourids, eller för att man tyckte att den nya platsen var vackrare och 
bättre för jakt.  

Skurups moderna historia börjar med Skuderups borg. Borgen byggdes i anslutning till en 
kyrka, Skurups kyrka. Denna händelse tar historien om Vemmenhöglandskapet ut ur 
vikingatiden och in i medeltiden. Tiden sammanfaller också med en ny socialpolitisk 
verklighet genom att vi går från germanska ättesamhällen och stormän till väpnare 
underställda kungen.  

Den nya bondeadeln får skattefrihet (frälse), men har militär skyldighet (rusttjänst). Vi är nu 
mitt i dansk historia. Det Sverige vi känner med flagga och tre kronor finns ännu inte. 
Kungen heter Valdemar IV, mest känd som Valdemar Atterdag, han som samlade det danska 
riket28.  Den svenske kungen Magnus Eriksson köpte Skåne år 1332 av de Holsteinske 
pantinnehavarna efter Atterdags fars död år 1332. Den tid som kommer omnämns ofta som 
Den danske borgerkrig. Detta är en tid av stor inre oro. Stormännen flyttade sina borgar ut i 
moras, upp på åsryggar och ut på uddar i sjöar. De så kallade borgbackarna är oftast rester 
efter den enklaste anläggningstypen som storbönderna visste att bygga29. Anläggningarna 
blev ofta lagda på ett näs i en sjö. I sitt enklaste utförande var de tillflyktsborgar. Man kan 
utgå från att Skuderup på en tidpunkt var just en sådan plats. I Danmark finner man liknande 
kombinationer av stormansgård, kyrka och tilfluktssted30

                                                   
27 Prahl, Egon (1965), S. 211.  

. I andra exempel var gården och 

28 Tilnavnet ”atterdag” herledes til plattysk ”Ter Taghe" som betyr "hvilke dage!". I Sverige er han best kjent 
som ”den onde”, tydeligst representert i Carl Gustaf Hellqvists maleri ”Valdemar Atterdag brandskatter Visby” 
(1882). 
29 Ödman, Anders (2002), S. 20.  
30 Ödman, Anders (2002), S. 21.  

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Gustaf_Hellqvist&action=edit&redlink=1�


fästningen lokaliserade på samma ställe. Den svenske kungen Magnus Eriksson brände ned 
flera sådana borgar i Skåne under borgarkrigen, bl.a. Vittsjöborg år 1360.  

Vid freden i Varberg år 1343 måste Atterdag erkänna Magnus’ rätt till Skåne, men år 1360 
lyckades Atterdag återta landet, bland annat genom att han klarade att vinna påvens stöd.  År 
1364 blev Magnus fördriven från Sverige och år 1374 dog han i landsflykt hos sin son som 
var kung i Norge. I tiden efter segern byggde Valdemar upp en rad befästa ställningar över 
hela Skåne. Skuderups borg kan ha varit en av dessa.  

Nedan ser vi en romantisk bild av Kung Magnus fru Drottning Blanka och sonen Håkan, 
Norges framtidige kung, känd under namnet Håkan VI Magnusson.  

Illustration 4: Drottning Blanka, måleri av Albert Edelfelt (1854-1905) 

 

I svensk historia blev Valdemar mest framställd som en despot. Mest känd som sådan är han 
nog genom Carl Gustaf Hellqvists (1851–1890) målning från 1882, Valdemar Atterdag 
brandskattar.  Denna ger en förvrängd bild av verkligheten. Händelsen har efter vad vi vet 
aldrig ägt rum, men skall först ha berättats av Hans Nielssøn Strelows i Den guthilandiske 
cronica från år 1633. Målningen är alltså vad vi i dag skulle kalla ett propagandaverk. Vi 
känner inte till att det skulle ha varit någon brandskattning i Visby eller om Valdemar ens en 
gång varit där. Gifta kvinnor gick inte med håret utslaget, det fanns inga judar i Visby vid den 



tidpunkten, byggnaderna står inte där de avbildats, och Valdemar själv var bara 40 år 1361, 
men är framställd som en gammal man. Hunden på bilden är antagligen målarens egen31

Illustration 5: Valdemar Atterdag brandskattar Visby, 1361 

. Det 
mesta av motivet är med andra ord fel, även om det är en vacker målning: 

 

 

Från Peder Galen till Henning Meinstrup 

Det har bott en rad personer på Skuderups borg som vi inte känner till. Andra är vi lite osäkra 
på. Det är möjligt att en av de som bodde här under 1400-talets första årtionden var den 
skånske riddaren Peder Galen också kallad Herr Tuve32

Hittils hade Hansastäderna haft det västliga Skåne i sin besittning, mens Holsteinarna hade 
kontroll över södra Jylland. Med denna bakgrund gick Tue Galen och Anders Jakobsen öppet 
ut med stöd till Albrekt av Mecklenburg år 1377. De gör detta samman med Jakob Axelsen 
Thott, Peter Due och Jesse Tufe, mot den danske kungen. De gör det också för en summa 
pengar, eftersom det är i deras intresse, men de lider nederlag. Tue blev avsatt som 
”Geldkaer” av Kung Oluf och år 1382 slår drottning Margareta den upproriska Tue Galen 
'Gälkare' av Skåne i öppen strid. Trots segern klarar hon likväl inte att hålla full kontroll över 
Skåne och södra Jylland. Sjörövare härjar som förr, till stor plåga för Hansans handelsfolk.  

. Tue föddes någon gång mellan 1317 
och 1325 i Näsbyholm. Denne Tuve eller Tue Galen bodde nog inte här så ofta i så fall. Han 
ägde nämligen så mycket mark i Skåne att det nästan är enklare att säga vad han inte hade 
under sig. Han var bl.a. ägare av Turestorpsö i Havgårdssjön i Börringe socken. Det vet vi 
eftersom han ledde ett militärt nederlag mot den danska drottningen.  

                                                   
31 Enligt ett föredrag av Dick Harrisson på Skurups bibliotek våren  2010.  
32 Erlandsson, Alf (red) (1969), S. 33. 



Det är inte i Margrethes intressen att se en stark Hansamakt så när Hansastäderna. På klagar 
över anfallen svarar därför Margareta undvikande.  

Tue ville ha Albrekt av Mecklenburg som överhuvud i Skåne. Denne var också kung i 
Sverige mellan åren 1363-1389. Som ett svar på detta vet vi att drottning Margareta 
belägrade och intog Turestorpsö år 1382. Egendomen gavs senare till Lunds domkyrka. Vi 
vet inte om Skuderup har gått ett liknande öde till mötes. Men vi vet att ägaren av Torsjö, 
Jens Due, som bara bodde 3 kilometer bort, först stöttade Hertig Albrekt efter Atterdags död 
år 1377 eller 1378, men att han senare bytte sida och stöttade drottning Margareta. Detta 
räddade nog hans egendom till kommande generationer. Annars är grunden till att man tror 
Tue kan ha ägt Skuderup at hans sonson, Anders Galen, gav en ansenlig penninggåva till 
Skurups kyrka i sitt testamente 1511.  Eftersom vi inte är säkra på hans ägarskap brukar vi 
erkänna väpnaren Hennig (Hemming) Meinstrup som ägare. Den förste säkra uppgiften om 
ägarskap av Skuderup är från år 1442. Vi vet inte riktigt när Henning föddes men han dog 
kanske år 1447. Man har däremot en mängd av intressanta fakta från hans liv som kastar ljus 
på Skurups historia under medeltiden.  

Henning var riksråd och tilhörde en Holsteinsk eller nordtysk släkt. I likhet men sin bror, 
Henrik var han Kung Valdemars Skänk. År 1367 står han omnämnd som väpnare och år 1369 
som riddare. Han var ”hövedsmand” på Tranekjärs slott och hade antagligen säte i Rikets 
Råd. Han var en av fredsförhandlare i Stralsund, och som Riksråd inledde han förhandlingar i 
kungens frånvaro med de vendiska Hansastäderna, lett av Lübeck. Som så många andra hade 
Henning också en rad slott och borgar på andra ställen i riket. Vid kungens död står han 
således som ”hövedsmand”, i danska källor, (efter det isländska haviÞingi) på Sönderborg, 
Nordborg och Kegeborg på ön Als samt på Brodeborg/Brådeborg i södra Jylland. Dessa 
borgar skall han ha skänkt den Holsteinske greven vid den tidpunkt då han stod på 
Mecklenburgarnas sida.  

Kung Valdemar IV dör år 1375. Den näste danske kungen Oluf II är son Haakon VI av Norge 
och barnbarn till Magnus II av Sverige. Han dog redan som 17-åring, på Falsterbo. Hans mor 
Margareta Valdemarsdotter har då de facto varit statsöverhuvud sedan hans far dog. Hon 
styrde officiellt från 1387 till 1412.  

 

Illustration 2: Meinstrups familievapen 



 

 

 

I motsats till Tue vet vi att Meinstrup tages till nåds igen före 1389. År 1386 står han 
uppskriven som riddare. År 1388 var han länsman på Koldehus men redan året efter blev han 
bannlyst av ärkebiskopen i Lund för att ha plundrat Pughuset i Ribes Tjenere i Harsyssel 
(Västjylland). Hennings liv kan med andre ord aldrig ha varit speciellt tråkig och hans lycka 
har svängt en hel del, vilket inte var ovanligt på den tiden, med ständigt skiftande 
makthavare. I sina bättre dagar skall Meinstrup ha lånat Kungen pengar. Vi vet också att han 
hade skulder till samma kung. Från år 1367 har vi t.ex. följande skuldbrev från Meinstrup till 
kung Valdemar:  

”Riddaren Henning Meinstrup och väpnaren Tomas Stockflet erkänner att de 
med förenad hand och solidariskt är skyldiga konung Valdemar 10 mark rent 
silver i kölnsk vikt och lovar på sin goda tro, att de eller deras arvingar skall 
före nästkommande Mårtensmäss återbetala skulden i gångbara pengar, 
nämligen Tourgroschen, gamla sterlingar och lybska penningar, och i inga 



andra värden, till konungen eller hans arvingar, efterträdare och Danmarks rikes 
krona” 33

Hennings föräldrar var Henneke Meynerstorpe (död efter 1369) och Bente Tuesdatter (död 
före 10 Aug 1425). Hennings fru hette Birgitta och tillsammans hade de en dotter vid namn 
Else. För de som vill studera Hennings förfäder och efterkommande har jag lagt till några 
appendix efter artikelns källhänvisningar.  

. 

Hennings bror, Henrik Meinstrup blev ”hövedsmand” på Korsörs Slott år 1471 och hade säte 
i rikets råd från år 1469. I den egenskapen deltog han i en rad av de årliga möten som hölls 
med svenskarna i Kalmar i åren 1472-76. År 1483 blev brodern dubbad till riddare. Han gifte 
sig med Berete Ulfeldt, dotter till Aage Nielsen Ulfeldt och Else Pedersdatter Brahe och dog 
år 149734

Hennings dotter Else eller Elsa Henningsdatter Meinstorp (död 1505) ärvde godset på 
Skuderup av sina föräldrar och gifte sig med Jep Tulesen eller Tuleson Sparre. Jep Tuleson 
var son till Tule Tuleson på Klågerup.  

. 

Jep och Elsa hade fyra söner; Oluf, Mourids, Aage och Tord, ofta refererade till som 
Jepsönerna. Av dessa var Aage Sparre den näst siste ärkebiskopen i Lund på den tiden då vi 
här uppe i nord gick över till den lutherska tron. Reformationen i Sverige leddes av Gustav 
Vasa på 1500-talets första halva. Detta blev för mycket för Aage som avsade sig sitt ämbete 
år 1532 och dog året efter, 70 år gammal. Oluf övertog Skuderup efter sin far. Genom en 
serie med byten och köp förvärvade han också sju gårdar i Sandåkra by. I ett brev från 
Köpenhamns slott från 1495 omnämns Oluf som Kung Hans’ hovman. Detta var samme 
kung som slog svenskarna år 1497 och blev korad till Kung i Stockholm i november.  

Efter segern blev Hertig Frederik och Kung Hans eniga om att försöka att lägga under sig den 
gamle bonderepublik Ditmarsken i den västliga delen av Holstein. Angreppet misslyckades, 
och den 9:e augusti år 1501 mottog Kung Hans ett uppsägningsbrev från de svenska stormän 
som nu såg sina chanser. Efter detta lyckades aldrig Kung Hans att återerövra Sverige. I de 
efterföljande åren var han präglad av bitterhet och ett förmörkat sinne. Trots detta var Oluf 
hela tiden med i Kungens här. Hans lycka var också bättre än Kungens. Bl.a. fick han slottet 
Bjärsjöholm som tack för insatsen i krigen mot svenskarna. Då Oluf inte hade några barn vid 
sin död år 1516 gick Skuderup till brodern Mourids. Det var densamme Mourids som flyttade 
borgen till ”den täcka Svansjön” år 1530. Med Mourids bytte herren av Skuderup sida igen. 

Mourids Jepsen deltar nu tillsammans med den danske adeln i upproret mot den tyrraniske 
Kristian II våren 1523. Bakgrunden var som följer: Som ung hade Kristian II upplevt 
erövringen av Stockholm. Då hans far dog tog stormännen chansen till att begränsa Kungens 
makt. Det var därför naturligt att Kristian II hela livet ville återerövra Sverige. Det sägs t.o.m. 
att han gifte sig med Elizabeth af Habsburg år 1515 för att kunna finansiera ett framtida 
fälttåg.  År 1520 lyckades det honom också. Han angrep Sverige med en stor här, anförd av 
Otto Krumpen. I slaget på den tillfrysta Åsunden blev Sten Sture dödligt sårad och efter 
                                                   
33 Se DS nr 7489 or. perg., C 7 Gældsbreve og Kvitteringer, DRA. 
34 Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen (1904).  



kamper i Uppland med den svenska bondehären, belägrades Stockholm. Sten Stures änka, 
Christina, blev övertalad att lämna Stockholms borg mot obetingad amnesti för alla 
svenskarna, ett löfte som Kristian II bara delvis höll och som sedan gav honom epitetet 
”tyrann”. 

Men lyckan vänder snabbt; återigen sträckte den danske kungen sig för långt, återigen gör 
Kristian samma fel som sin far när han förklarar Lübeck krig. Dessa begivenheter fick 
irritationen mot Kristian II att bryta fram i ljuset både i Danmark och i utlandet. År 1521 
förklarade så Lübeck krig. Det påföljande upproret år 1525 kan också ha lett till att 
Skuderups borg blev nedbränt35

Som riddare, rådsherre och kunglig statshållare på Köpenhamns slott intar nu Mourids en hög 
ställning i samhället. Under åren 1517-28 övertar han broderns förvärv i Sandåkra och ett par 
år efter flyttade han sitt huvudsäte från Skuderup till Svaneholm. Den svenska delen av 
historien är nu ett faktum.  

. 

Avslutande kommentarer 

I denna artikel har vi följt Skuderup från tiden strax före Valdemar Atterdags återerövring av 
Skåne år 1360 fram till det att Svaneholm anläggs omkring år 1530. Detta är en tid då godsen 
i Skåne snart är i danska händer, snart i svenska och där Hansaförbundet, furstendömet 
Mecklenburg och grevskapet Holstein hela tiden spelar rollerna som vågmästare.  

Skillnaden mellan Skuderup och Svaneholm är inte bara skillnaden mellan två stiltyper och 
tidsepoker, mellan medeltiden och renässansen, men också mellan danskt och svenskt styre. 
Dessa staters öde är åter nära knutet till nordtyskarnas makt i regionen. Det är tyska 
handelsmän och aristokrater som i det ena ögonblicket äger delar av Danmark och Skåne och 
i det andra ögonblicket delar av det som skall bli Sverige. Historien om Skuderups borg 
befinner sig hela tiden mitt i denna skottlinje. 

Skuderup är inte så välkänt för de flesta invånarna i kommunen idag, men det har inte alltid 
varit så. I tidigare tider fanns sägner om stället. En av dessa återberättas av Paul Asp, om 
Riddar Truls, som nog är den samme Tröels som bodde här på 1600-talet: 

”Riddar Truls’ döttrar gå till ottesången i Sarslöff och öfverfallas på vägen af 
stigmän, som mörda och plundra dem. Förklädda till handlande utbjuda dessa 
sedan de röfvade smuckkona till fadern, troligen herren till Skudrup, som i dem 
igenkänner sina döttrars egendom och i mördarna sina egne söner, hvilka i 
barnaåren blifvit honom frånröfvade och sedan givit sig till stigmän. På det 
ställe der systrarna mördades upprann en källa, som ännu finns kvar på egaren 
Trued Larssons ställe n:r 13 Saritslöf och har alltid ansetts som helig med en 
helbredagörande kraft, hvarför det till och med i våra dager offras der S:t Hans 
afton” 36

                                                   
35 Cerne, Håkan (1998), S. 39.  

. 

36 Asp, Paul (1891), S. 194.  



Det är viktigt att framtida generationer, inte minst bland skurupsbor, får vetskap om ställets 
tidigare historia och om Skuderups borg. Detta kan ske på flera sätt, först och främst genom 
att man sprider den lilla kunskap vi redan har om Skuderups borg till skolbarn i kommunen. 
Vid rätt tillfälle bör man kanske också göra en utgrävning av Skuderups borg för att bringa 
större klarhet i samhällets och kommunens tidiga historia. Det er en ambisjon som er verdig 
Vifot’s minne.  

Literatur 

Ahlenius, K., et al. (1904). Sverige: Geografisk, topografisk, statistik beskrifning. 
Stockholm, SS. 137-138 

Asp, Paul (1891). Vemmenhögs härad. Berlinksa boktryckeri- och Stilgjuteri-
Aktiebolgaget, Lund  

Björkman, Erik (1920).  Studien über die Eigennamen im Beowulf, Halle 

Bricka, Carl Frederik (1887-1905). Dansk biografisk lexikon. Band XI. Gyldendal, 
Köbenhavn , S. 236 

Bruzelius, Nils (1864/1869). Antiquarisk beskrifning öfver Bjeresjö eller Bergsjö 
socken (Bierghusa, 1383) i Herrestads härad, Malmöhus län, Skåne. Beling, Lund  

Cerne, Håkan (1998). Renässans för Renässansen? Svaneholm årsskrift 1998, SS. 37-
40 

Erlandsson, Alf (red) (1969). Skurups och Hassle-Bösarps historia. Belinska 
Boktryceriet, Lund   

Elgqvist, Eric (1944).  Skälv och Skilfingar. Carl Bloms Boktryckeri, Lund 

Göransson, J: (1904). Skånes landsbygd: historisk och arkeologisk beskrifning. Skånes 
landsbygd, Emil Jansson, Malmö, SS. 146. 1904 

Harrison, Dick (2005). Gud vill det. Ordfront förlag, Stockholm.  

Hedlin, Åke, Larsson, Karl, Larsson, Emil (reds) (1949). Vemmenhög. Berlinksa 
boktryckeriet, Lund  

Larsson, Lars-Olof (1969). I Erlandsson, Alf (red) (1969). Skurups och Hassle-Bösarps 
historia, SS. 32-40  

Lhm akt 4 enskifteskarta 1785  

Lhm b g l k 146 

Ljunggren, G. (1852/1863). Skånska Herregårdar. Gleerup, Lund 

Nilsson, Nils (1934). Antekning, lösblad 



Pamp, Bengt (1988). Skånska Orter och ord. Bokförlaget Corona, Malmö   

Prahl, Egon (1965). Vemmenhögs Härad. Trelleborg Allehanda, Trelleborg 

Solberg Søilen, K. (2009). Macklean som ekonom. Svaneholms Årsbok 2009, ISSN 
0284-8023, SS. 37-48 

Stjernquist, Berta (1987). Bror-Magnus Vifots arkeologiska forskning. Fornvännen, 
(82), SS. 208-212 

Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen (1904). Danmarks Adels Aarbog, (Dansk 
Adelsforening), [1884 - 2005], DAA. S. 285  

Torstensson, Lina (2002). Arkeologiske förundersökning Skurup 48:62 RAÄ 16. 
Wallin Kulturlandskap och arkeologi, rapport 2002:32 

Vifot, B.-M. Inv nr 8. 1933 

Vifot, B.-M. (1943). Äldre stenålder. Wemmenhögs härads Fornminnes- och 
hembugdförening, II. Berlinska Boktr. Lund 

Wahlberg, Mats (red) (2003). Svenskt ortnamnslexicon. Sråk- och folkminnes 
institutet, Uppsala Universitet 

Worm, Ole, Schepelern, Henrik Ditlev, Friis Johansen, Holger (1965). Breve fra og til 
Ole Worm. Munksgaard, Köbenhavn 

Ödman, Anders (2002). Borgar i Skåne. Historiska Media, Lund 

 

Appendices  

Kilde, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen (1904). 
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