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Kungaborgen och kungariket i Dotorp 

En kungaborg med tinnar, torn och ringmurar håller på att uppföras i Dotorp, Torsby 

församling inom Kungälvs kommun. De flesta riddarborgar är borta, och i de flesta fall finns 

knappt grundmurarna kvar. Vill man se medeltida borgar, bör man bygga upp dem i 

efterhand. 

Sentida borgbyggen vanliga 

Borgbyggande förekom både här och var i 

Tyskland under senare hälften av 1800-talet. 

Den mest kände borgbyggaren är konung 

Ludvig II av Bayern. Hans samtida var 

mycket bekymrade över de stora utgifterna, 

men i våra dagar är Bayerns 

turistmyndigheter mycket lyckliga över 

konung Ludvigs medeltidsborgar, som drar 

hela horder av turister till denna tyska 

delstat. Även i Västsverige finns några i sen 

tid byggda medeltidsminnen. Dels har vi den 

så kallade borgen i Partille, dels kyrkoruinen 

på Råda säteris ägor. Nu får vi även 

kungaborgen i Dotorp. 

Byggnadsverket är ett konstverk 

Lördagen den 23 augusti 2014 åkte Anna Jolfors, Niklas Krantz och jag dit. Vi hade turen att 

möta borgbyggaren, Mats Axelsson, som välvilligt visade runt på byggplatsen och berättade. 

Han berättade, att han såg bygget som ett konstverk snarare än som ett byggnadsverk. När 

man fick se murarna, började man själv betrakta borgen som ett konstverk. Mats Axelsson har 

både fantasi och stilkänsla. Han har sinne för utsmyckningar och proportioner. På något sätt 

har han lyckats få måtten att harmoniera inbördes. Kanske hade han kunnat bli en formgivare 

till yrket 

Omsorg om detaljerna 

Borgen utmärker sig inte för sin storlek utan för sina detaljer. Klokt nog har Axelsson inte 

byggt för stort utan valt att bygga i sådan storlek, att han kommer att kunna fullborda bygget. 

Här är det detaljerna, som är det viktigaste. Han har tagit till vara vackert formade stenar eller 

stenflisor, som får bli tinnar. Gjutna statyer sätts likaså upp här och var. Framförallt kan dock 

stenar av olika storlekar användas som utsmyckning och fås att bilda mönster, om vissa av 

dem skjuter fram i förhållande till de övriga. 

Borgporten. Foto: Lars Gahrn. 
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Skatta dig lycklig! 

Inom borgen finns dels ett torn, kallat Skrikaretornet, där 

man kan stiga upp och ropa ut sitt budskap över nejden, 

dels ett hus, där kungens tron skall stå. I ena hörnet av är 

det tänkt, att en skattkista med påskriften ”Skatta dig 

lycklig” skall stå. Där kommer även en ”iskall sten” att 

ligga. På den får besökarna sitta och känna sig 

underlägsna gentemot kungen. Nedanför berget hänger en 

klocka i ett träd. Den skall besökarna klinga i, och då 

skall kungens betjänt komma och meddela, om de är 

välkomna att gå upp till borgen eller inte. 

Diktning i skulptur och byggnadskonst 

Som läsarna märker, är borgen skapad med glimten i 

ögat. Vi rör oss i gränslandet mellan skämt och allvar, där 

skämtet innehåller allvar och allvaret skämt. Stora 

författare skriver sagor, noveller och romaner med ord, 

men man kan dikta och skapa även med målning, 

skulptural gestaltning och byggnadskonst. Mats Axelsson 

diktar och skapar med skulptural gestaltning och byggnadskonst. Han skapar på detta sätt en 

egen värld eller ett litet kungarike på bergets topp mellan ekstammarna. Här och var finns 

skulpturer även ute i sluttningarna, bland andra en drake (eller kanske sjöorm). 

Omtalad borg drar folk 

Mats Axelsson började bygga sin borg för åtta år sedan, 

berättade han. Borgbyggandet tar sin tid. Vad som 

följer, när borgen är färdig, får vi veta då. 

Borgbyggaren låter framtiden bli vad den blir och 

försöker inte staka ut vägar för framtiden. Man har dock 

all anledning att tro att borgen blir omtalad och drar 

besökare. Niklas Krantz hade hört talas om den och 

ville åka dit. När han hade berättat för oss andra om 

detta sentida borgbygge, ville alla tre i bilen åka till 

Dotorp. Fler kommer att göra som vi. Man tänker i 

första hand på klasser från förskolor och skolor. Barnen 

får här genom åskådningsundervisning vissa 

baskunskaper om en riddarborg. Den är byggd på 

toppen av ett berg, består av ringmur med torn och har 

en eller flera byggnader, som vanligen ingår i 

ringmuren. Intresset för medeltiden är stort, och kanske 

kan Axelsson få förfrågningar från par som vill vigas 

här. Vad som helst kan hända.  Motsvarigheterna i 

Partille och Råda säteri är hur som helst uppskattade 

utflyktsmål. ”Stenrikeborg” i Dotorp tycks ha blivit ett utflyktsmål innan den ännu har 

fullbordats. 

Borgbyggaren Mats Axelsson. 

 

Skrikaretornet. 
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Gå vidare 

http://dotorperiet.tumblr.com/ Denna hemsida innehåller en lång rad vackra bilder från borgen 

i Dotorp. 
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