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Stil och fantasi i Dotorps borgbygge 

Under en vinresa till Tyskland såg Mats Axelsson 

borgar överallt. Året var 1991. Då beslöt han sig för, att 

han själv skulle skaffa något liknande. Han startade 

bygget 2004. År 2014 besökte Niklas Krantz, Anna 

Jolfors och jag hans borgbygge. Jag skrev en 

bloggartikel om detta konstverk (5/3 2015). Sedan dess 

har bygget framskridit betydligt. Med stor glädje återsåg 

jag byggarbetsplatsen. 

Betjänten Conrad 

Våren 2016 inbjöd Axelsson mig att ta en titt på hans 

borg. Lördagen den 30 juli cyklade jag från Kungälv ut 

till Mats och Ingela Axelsson i Dotorp i Kärna 

församling. Under de senaste två åren hade mycket 

hänt. Borgen hade fått sina borgportar. Borgstugan hade 

fått tak och dörr. Nedanför borgberget höll Axelsson på 

att bygga en första port. Så brukade det vara på borgar. 

En borganläggning hade ofta en förborg. Ännu var 

borgen inte färdig, men den hade börjat tas i bruk. 

Besökarna tas vid sådana tillfällen emot av kungen och hans betjänt Conrad. Ibland spelar 

Mats Axelsson kung Agust II, men han föredrar att låta svärsonen, som bor nedanför berget, 

spela denna roll och själv vara den stundom mindre trevlige betjänten Conrad. Om folk vill få 

företräde hos kung Agust II, ringer de i en klocka, som hänger i en trädgren nedanför berget. 

Då kommer betjänten Conrad ner för att titta på dem och avgöra, om de är värdiga att få 

komma upp till kungaborgen. Mot undersåtar av lägre rang kan han vara nog så högdragen, 

snäsig och otrevlig, men så snart han kommer upp till kungen, blir Conrad vänlig, övertrevlig 

och svassande inställsam. Kung Agust – namnet stavas så i Dotorp – är uppkallad efter Mats 

Axelssons morfar August, som han tyvärr aldrig fick träffa. Det sägs, att morfadern gillade att 

röja och rulla sten. 

Fornborgsläge 

Axelsson ägnar sig alltså inte alls åt någon historieromantik utan vill tvärtom visa, hur det går 

till vid hov och på alla andra ställen, där det finns en klätterställning för alla, som vill komma 

upp till högre befattningar och mera inflytande. Framför allt visar han – i den mindre 

storleken – hur en medeltida borg såg ut: ett ringmursomgivet område med byggnader som en 

del av ringmuren. Man ser torn och krenelering på muren. Platsen är väl vald. Bakom sin gård 

har han ett berg med branta sidor åt alla håll utom ett enda. Här finns uppfartsvägen och 

borgporten. Just sådana platser brukar ha så kallade fornborgar, med andra ord gamla 

Tinnarna är stora som mindre torn och 

används som statypostament. Foto: Lars 

Gahrn. 
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försvarsborgar från folkvandringstid eller vikingatid, på sitt krön. Även här i Dotorp skulle en 

sådan fornborg ha kunnat ligga, om inte fornborgar i allmänhet hade behövt större plats. 

Bergig borggård 

Borgstugan hade fått ett tak av stenplattor, som bildar ett vackert mönster. Kakelplattor med 

vackra mönster hade satts upp på väggarna. 

Borgstugan var ljus och vacker tack vare ett 

takfönster. Innertaket hade målats ljusblått. 

På borggården höll Axelsson på att terrassera 

och göra utfyllnader, men på nedre delen av 

borggården skulle berget även i framtiden gå 

i dagen, alldeles som på Bohus fästning, där 

borggården är både ojämn och bergig. I 

stenriket Bohuslän går berget fram i dagen på 

de flesta högre platser, och så skall det vara 

även inom dessa ringmurar. Det mycket 

passande namnet på Axelssons anläggning är 

Stenrikeborg. Anläggningen är mer ett 

konstverk än ett byggnadsverk. Murarna, 

särskilt kreneleringen, är försedda med 

utskjutande detaljer för att ett skuggspel skall uppstå. Tinnarna är så pass stora, att de på 

avstånd kan uppfattas som smärre torn. På toppen står i många fall fågelstatyer. Anläggningen 

kan därför föra tankarna till Millesgården. 

Vi behöver alla en ”borg” 

Under besöket berättade han om sig själv. Skolan var 

inte någonting för honom, eftersom han i likhet med vår 

konung är dyslektiker. Skolslutet upplevde han som en 

befrielse. Läsning ville han inte ägna sig åt, men han är 

vetgirig och lär sig mycket genom att se sig omkring 

med vaken blick och genom att tala med kunnigt folk. 

Axelsson underströk fantasins stora betydelse. Det är 

viktigt, att människan får utlopp för sin fantasi och 

skaparkraft. Jag vill vidarebefordra följande tänkvärda 

ord: Det mesta vi gör är inlärda saker. Därför frågar jag 

mig själv ofta ”är detta ett inlärt sätt att vara”. En del 

kallar det erfarenhet, och den är ju bra, men i hjärnan 

finns det så många inlärda saker, som bara hämmar. Alla 

människor borde bygga en ”Borg”, inte nödvändigtvis 

en av sten. Jag åsyftar snarare en sysselsättning, som 

man utvecklar tänket i. Vi är så fruktansvärt styrda av 

våra inlärda sätt att se på ”verkligheten”. 

En tusenkonstnär 

Han skriver inte utan skapar med sina händer. Han är mycket mångkunnig och uppfinningsrik. 

Ovanför sin gård hade han byggt en gäst- och gillestuga med glasad gavelvägg ut mot 

Borgstugan är byggd i ett slags nationalromantisk stil. 

 

Mats (nyligen medaljerad med 

Mariamedaljen) och Ingela Axelsson vid 

en av tinnarna i Stenrikeborg. 

 



naturen. Här har många fester firats, och här har man samlat in pengar till välgörande 

ändamål. Mats och hans hustru Ingela är nämligen verksamma inom församlingslivet. Intill 

detta hus står en grill och en vedspis med tak över. Här har han byggt upp ett utekök för 

tillagning av fisk och kött. Mats Axelsson har blivit en tusenkonstnär. Under åtta års tid var 

Axelsson förtroendevald inom Svenska kyrkan, men han slutade: ”Antingen är man 

förtroendevald eller också troende. Jag valde det sistnämnda.” Under tio år arbetade han för 

en vitrysk förening, som anordnade sommarläger vid kusten. 

Borgar blir aldrig färdiga 

Dyslexi är enbart en störning av en eller flera funktioner hos människan och har ingenting 

med begåvningen att göra. Det var påfallande, att Mats Axelsson talade både väl och vårdat. 

Så bra svenska hör man sällan nu för tiden. Vad han sade hade också djup och vittnade om 

ständig eftertanke. Mats Axelsson tycker om att tala med barn, eftersom de ofta ser på saker 

och ting annorlunda än vi vuxna. Därför passar det bra, att han har sin dotter, sin svärson och 

sina barnbarn på andra sidan berget. Barnbarnen och deras kamrater har en lekplats av mycket 

ovanligt och värdefullt slag uppe på berget. Borgen är nu så uppbyggd, att den skulle kunna 

invigas när som helst. Mats Axelsson känner sig dock inte färdig. Jag vill därför erinra honom 

om, att alla slott och herresäten inte är fullt färdiga. Det hör till att en borg inte skall vara fullt 

färdig. Så är det med exempelvis Skokloster, där hantverkarnas verktyg än i dag ligger kvar i 

den ofullbordade riddarsalen. Stenrikeborg i Dotorp är så färdig som en medeltida borg skall 

vara. Spelet kan börja, och det har alltså redan börjat. 

Lars Gahrn  

 


