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Opensten 
________________________________________________
Borgen Opensten anlades för att försvara vägen längs 
Ätran mot Bogesund, och ligger på en plats som 
under tidig medeltid låg mitt i gränstrakterna mellan 
ett tidigt Sverige och fienden Danmark, 
 
Openstens historia går tillbaka så långt som till 1200-
talet.  
År 1307 lät hertigarna Erik och Valdemar i Kindahus 
bränna ner Opensten för att inte borgen skulle kunna 
användas av den danske kungen Erik Menveds 
trupper.  
 
På 1360-talet byggde borgen åter upp, samtidigt med 
Axevalla hus, eventuellt av en hertig Erik av Sachsen 
som anförde Valdemar Atterdags trupper i strider in 
mot Västergötland år 1366. 
Fästet blev då betydligt större än tidigare, med 
försvarstorn som var byggda i flera våningar och med 
skottgluggar i murarna. 
 
Eftersom vägen som ledde ut till borgen gick genom 
sankmarker tillhörande Sämån var den inte lätt att 
storma. 

Man kom först upp till en förborg som lär vara den 
äldsta delen av borgen som eventuellt stammar från 
1200-talet.
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De högre delarna av borgen ligger ovanför en mycket 
brant sluttning, och på toppen, 30 meter över 
kringliggande marknivån, stod själva försvarstornet. 
Det har varit kvadratisk, och invändigt inte särskilt 
stort - innermåtten mätte endast ca sex meter - 
däremot var väggarna 2 meter tjocka och tornet 
bestod av flera våningar. 
 
1367 överlämnade hertig Erik av Sachsen borgen till 
Danmark.  
1383 tillföll det Bo Jonsson Grip och 1388 enligt 
dennes testamente till unionsdrottning Margareta. 
Det förvaltades då av hövitsman Algot Magnusson 
(Sture). Under senare delen av Erik av Pommerns 
regering var Opensten förlänat till greve Hans av 
Eberstein. 

Fästet historia slutade 1434 då borgen brändes av 
Engelbrekt Engelbrektssons trupper i upproret mot 
Erik av Pommern.
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