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Alsnö Hus. 
En preliminär redogörelse för grävningsresultatet 

av 
BENGT THORDEMAN. 

nder sist förflutna sommar ha på Adelsön i Mälaren 
företagits en del grävningar dels å platsen för me
deltidsborgen Alsnö Hus, dels förhistoriska under

sökningar på spridda håll. Medel till dessa grävningar ha på 
initiativ av redaktören, fil. kand. Ernst Klein donerats genom 
Svenska Dagbladet. 

Borgens utgrävning1 tog sin början den 8 juli 1916 och 
avslutades för sommaren den 8 sept., då även den tillfälliga 
konserveringen av murarna för vintern stod färdig. Då hade 
byggnadens grundplan fullständigt blottats, dess inre hade 
grävts ut till ursprunglig nivå, och utefter murarnas yttersidor 
hade omkr. 1,50 m. breda schakt dragits fram, även de nående 
den gamla markytan. På norra sidan av borgen intill två tredje
delar av murens längd hade det sekundära lagret avskalats ned 
utefter sluttningen av den kulle, på vilken borgen är byggd; 

1 Den 7—12 maj utfördes en provgrävning av antikvarien O. Janse och 
d:r N. Lithberg samt fil. kand. E. Klein. Ett 30 m. långt profschakt drogs 
då fram uppför borgkullen emot borgens sydsida. 

Överstycke: Fig. 1. Ruinkullen före utgrävningen (mot sydväst). 
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på södra sidans västra hälft likaledes. (En del av det brand
lager, som ligger på sydsidan, blev dock utsparat.) Vidare 
hade då grävts något litet vid några strax väster om borgen i en 
lund liggande grundmurar. I samband med dessa undersök
ningar ha en del förhistoriska grävningar gjorts; dessa ha letts 
av fil. kand. fröken Hanna Rydh1, som även bilrätt vid borg-
grävningen. Arbetsstyrkan vid borgen uppgick då den var 
störst till 19, som regel till omkr. 15 man. Grävningarna äro 
ännu ej avslutade. 

Alsnö Hus är en enhetligt tänkt och uppförd byggnad. 
Dess grundplan (fig. 4) har formen av en rektangel, orienterad 
i öster och väster, vars längd, räknad från ytterliv till ytterliv, 
är 29,60 m. och bredd 12,80—13,70 m. På södra sidan ligger 
ett porttornsframsprång av rätvinklig grundplan; dess yttre di
mensioner äro 7,75X5,50 m. Den stora rektangelns hörn äro 
försträvade med kraftigt (82—94 cm.) framspringande hörnför-
kroppningar (bredd 1,91 — 2,30 m.), som på ett mycket lyckligt 
sätt förstärka och markera grundplanens intryck av enhetlighet. 
På sydsidan, mellan porttornet och sydöstra hörnet, är en sträv
pelare uppbyggd; mitt emot denna på norra sidan ligger en 
motsvarande (88x115 cm.) 

Beträffande murarnas konstruktion (se fig. 2 och 3) kan i 
största allmänhet sägas: grund av kraftig fältsten; däröver på 
utsidan: en sockel av tuktad natursten (gråsten) i ett å två 
skift; på insidan: i källaren först dess väggar av tuktad grå
sten byggda som stödjemurar, vid övergången till nästa våning 
en avsats om c:a 1,20 m:s bredd, därpå ett sockelartat skift av 
otuktad gråsten, som skjutit upp 20—30 cm. över golvet i 
rummen. På denna sockel, men indraget omkr. 5 cm. innan
för dess kant, vilar likasom på utsidans sockel ett enstens te
gelskal; mellan det yttre och inre skalet är ifyllt med mindre 

1 Fröken Rydh publicerar å annan plats i detta häfte en del af sina 
undersökningar. 
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sten, tegelskärv (föga) och ymnigt med bruk; denna kärna har 
en bredd av 0,60—1 m. Porttornets murar, som äro tunnare, 
visa en något avvikande konstruktion; den är emellertid ej av 
större intresse. 

Teglet är överallt lagt i munkförband med i regel hård
brända koppar. Tegelmåtten variera, dock ej så, att någon 
viss del av byggnaden har särskilt små eller stora tegel; varia-

Fig 6. Porttornet från sydväst. 
B. Th. foto. 

tionen är fullt likformig. Måtten äro: löpare 27—30,5 cm., en
staka mått ned till 25,5; koppar 12,5—15, enstaka till 15,5; höj
der 8,5—10 cm. Fogbehandlingen är i allmänhet omsorgsfull 
och ständigt åstadkommen endast med mursleven. Där avjäm-
ning över sockeln ansetts nödvändig, har man lagt fläkskift, 
endast på ett ställe rullskift. 

Spår av någon annan ingång till byggnadens inre än den 
genom porttornet (fig. 6) finnes ej. Den leder in till den i 
kullen nedgrävda källarvåningen och var liksom den inre por
ten synnerligen spatiöst tilltagen (2,6i m.) innan den murades 
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till, så att öppningen fick en bredd av endast 77 cm., vilket 
gör en mycket trång ytterport. Högmurarna äro demolerade 
allt för långt ned för att några egentliga fönster skola kunna 
vara bevarade; däremot ser man på sydsidan tvenne ljusöpp
ningar till källarvåningen, av vilka den västliga är bäst be
varad. Över ett kort rullskift av tegel omedelbart ovan ur
sprungliga marknivån är en öppning av en stens bredd; om 
gluggens dimensioner uppåt kan ingenting sägas. Av avtryck 
i bruket kan man se, att den haft en smyg, som vidgat sig 
inåt och nedåt. Kunde man i början vara tveksam om, huru
vida ej denna tegelmurning i sockeln markerade ingångsöpp
ningar till våningen över källaren, motsades denna tanke på 
det bestämdaste förutom av de nyssnämnda putsavtrycken även 
av avvägningsresultatet, som visade att gluggarnas nedre kant 
ligga omkr. V« m. under den ifrågavarande våningens golv. 
En annan glugg eller murkanal, vars funktion f. n. må lämnas 
därhän, leder diagonalt genom nordvästra hörnförkroppningen 
och mynnar på yttersidan ut omedelbart över sockeln; dess di
mensioner äro 30x30 cm. Av avvägningen framgår, att dess 
mynning på insidan bör legat med överkanten lika långt över det 
därvarande golvets nivå som underkantens låg under densamma. 

Av rumsfördelningen i det inre får man tyvärr endast högst 
ofullständig uppfattning. Frånsett portrummet, som upptager 
hela utrymmet i portframsprånget, är borgen uppdelad i två 
rum, ett större och västligt, i borgkullen nedgrävt källarartat 
rum samt ett mindre och östligt rum, vars golvnivå ligger 
omkr. 3 m. högre än det först nämndas, och som ej är byggt 
över någon källare. Sannolikt är, vad man även som natur
ligt väntar sig, att den nu instörtade väningen över källarrum
met låg i samma nivå som det östliga rummet. Väster om 
stora rummet är en 2—2,25 m. bred avsats ungefär i samma 
höjd som östra rummet och uppbyggd på så sätt, att stora 
rummets västra begränsningsmur till hela sin höjd har karak
tär av stödjemur. Mellan denna mur och västra kortmuren 
uppstår alltså ett omkr. 1 m. brett utrymme, utfyllt med jord. 
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I östra rummets nordvästra hörn befinner sig en rektangulär 
grundmurning av dimensionerna 1,90X2,45 m., sannolikt en spi-
selgrund. Omedelbart därintill ligger i sitt ursprungliga läge 
en del av golvbeläggningen, bestående av några få tegelplat
tor (28x28x8,5—9 cm), av vilka en är vackert ornerad med en 
heraldiskt stiliserad ros. 

Av taken återstår i hela borgen givetvis intet. Dock kan 

B. Th. foto. 

Fig. 7. Stora porten frän norr (inifrån). I fonden porttornets inre. 

på grund av ett bevarat sammanhängande ras med visshet 
sägas, att portrummet varit övervälvt, tydligen med ett längs-
gäende tunnvalv. Likaså har inre portalen (fig. 7) spännts 
över med en bred båge, och, att även yttre porten haft ett med 
den inre likformigt utseende, kan knappast betvivlas. I detta 
sammanhang må anmärkas, att yttre porten i dageröppningen 
varit försedd med ett rätvinkligt språng. Stora västrummets 
tak har däremot ej efterlämnat några säkra spår; dock tyder 
intet på att den bestått av valv, medan många omständig
heter peka på ett platt trätak, bl. a. de kolade stockar, som 
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äro bevarade i rummets sydvästhörn och vid dess östvägg. 
Om östrummets övertäckning kan f. n. intet sägas. 

Om borgens närmaste omgivningar må här endast fram
hållas, att en klenhuslänga synes legat omedelbart söder om 
stenhuset1, samt att ett byggnadskomplex av åtminstone till-

B. Th. foto. 
Fig. 8. Det yttre av södra långmuren mot väster. 1 förgrunden strävpclaren; 

hitom denna synes ett avjämningsrullskift. 

närmelsevis samma ålder som borgen legat i en lund ett tret
tiotal meter väster om densamma. 

Av de talrika lösa fynden tilldraga sig arkitekturdetaljerna 
största intresset. De berätta om en överraskande rik och konst-

1 Åtminstone synes det f. n. så; undersökningen av dessa lager är dock 
endast påbörjad. Till prof. R. Sernander, som tagit några stuffer av den 
brända och obrända lerkliningen i ögonsikte, står jag i tacksamhetsskuld för 
följande upplysningar: leran, som är ytligt tagen, är sedan avsiktligt genom-
bakad med halm av minst tvä gräsarter. Den bär även avtryck av blad 
och andra växtdelar. 
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närlig utsmyckning i huggsten och tegel. I kalksten förekomma 
talrika ornerade och oornerade kolonettkapitäl, fragment av 
fönstermasverk, byggsten med skråkant och hålkälar o. s. v. 
Det överflödande rika formtegelmaterialet ger en tydlig bild 
av byggnadsverkets stil och allmänna karaktär; materialet är 
dock ännu ej genomarbetat. En del fragment av medelst rist
ning ornerade tegelplattor ha såsom ovan antytts även fun-

B. Th. foto. 

Fig. 9. östra kortmurens norra del med nordöstra hörnförkroppningen. 

nits. Endast ett taktegel förekommer. Av största intresse är 
ett stämplat tegel, ett tegel ristat med ett J\ samt ett ristat 
med runorna BinX, vilket enligt vad prof. O. von Friesen haft 
vänligheten meddela mig kan läsas bovce, som är genetivform 
av det namn, som under 1200-t. hette Bove och nu heter Bo. Alla 
dessa märken äro sannolikt tegelmästar- eller tegelslagarmärken. 

Utrymmet tillåter ej ett utförligare omnämnande av övriga 
lösa fynd, som f. ö. ehuru talrika ej bjudit på den rikedom i 
material och former man måhända haft rätt att vänta sig. Här 
må i korthet nämnas: runstensfragment, handkvarn; armborslpil-
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spetsar (mycket talrika), yxor, svärdfragment, fragment av pan
sarhandskar, fragment av ringbrynja, knivar, brynen; bult-och 
andra lås, bultlås- och vanliga nycklar, nyckelskylt, gångjärn, 
haspe, hakar, märlor, beslag, stora mängder spik; ljushållare, 
halster, grytfötter, hankar; häktor av smakfull formgivning, söl
jor, pärlor, fragment av sporrar; betsel- och hästskofragment, 
tärning, spelbricka, schackpjeser; samt en stor myckenhet kera
mik. Även fanns på flere ställen större eller mindre lager av 
kolad säd1. Av största vikt för kronologien äro likväl de funna 
mynten2. 

Ovanstående summariska framställning har med avsikt hål
lits strängt inom ramen för de fakta, som framkommit genom 
undersökningen i fältet, dels på grund av det begränsade ut
rymmet, men i synnerhet därför att alla undersökningar ännu 
ej äro slutförda. Sammanställningen av dessa fakta med be
fintliga litterära notiser, klarläggandet av de konstnärliga ström
ningar, som tagit sig form och uttryck i byggnadsverket och 
dess utsmyckning, de lösa fyndens typologiska och kronolo
giska inplacerande o. dyl, må förbehållas en utförligare defi-

1 Prof. Sernander har även varit vänlig att se pä några sädesprof. Dessa 
innehöllo vete och råg, en del ogräsfrö samt möjligen mjöldryga. Sädes
kornen äro enligt prof. Sernander ovanligt vackra och väl bibehållna och 
hela fyndet f. ö. av största intresse. 

2 De funna mynten, till antalet 27, ha närmare bestämts av antikvarien 
Bror Sehnittger. De utgöras av: 

19 st. Albrekts af Mecklenburg brakteater, därav: 3 st. nr 143 a (fig. 141) 
i T. E. Appelgren: Förteckning över Antellska myntsamlingen, Svenska 
mynt I; 6 st. Appelgren nr 144 (fig. 144); 4 st. Appelgren nr 154 (fig. 
155); 5 st. Appelgren nr 161 (fig. 162); samt 1 st. fig. 657 i Hildebrand: 
Sveriges Medeltid, I. 

6 st. Albrekts örtugar, därav: 1 st. Stockholms örtug, Appelgren typ 
III, 2, a, adv. som nr 229, rev. som nr 231 (fig. 195 och 196); 1 st. d:o, Appel
gren typ III, 2, a, nr 229 (fig. 195 och 196); 1 st. Kalmar-örtug, Appelgren 
typ I, nr 236 (fig. 197 och 201); 1 st. d:o, Appelgren typ II, B, a, nr 239 
eller 240 (rev. otydlig). 1 st. Silfverbergets-örtug, Appelgren typ A, a, nr 242 
(fig. 203 och 205); 1 st. örtug, söndrig, sliten, troligen Stockholm och Appeh^ 
gren fig. 187—196. 

1 st. Wittenpfennig frän Hamburg 1379—1386, nr 1123 var. i O. C. Gac-
dechen: Hamburgische Miinzen und Medaillen, II. 

1 st. obestämbar brakteat. 
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nitiv publikation. Redan nu kan emellertid konstateras, att 
byggnaden synes vara uppförd under sista delen av 1200-ta-
lets tredje fjärdedel och att den gått under ungefär 100 år 
senare. Borgens slutna grundplan, rika utsmyckning och öppna 
belägenhet synas knappast stämma överens med principerna 
för profan byggnadskonst under denna tid. Ensamstående i 
Sverige är den ocksä men, såsom jag hoppas kunna visa, ej 
oförklarlig. 


