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Från det medeltida Alcastra. 

Undersökningarna år 1918. 

Av 

OTTO FRÖDIN. 

anslutning till den i Fornvännen 1918 intagna redo
görelsen för de första årens undersökningar av de 
nyfunna medeltidslämningarna vid Alvastra lämnas 

härmed ett kortfattat meddelande angående resultaten av 1918 
års undersökningar därstädes. 

Dessa ha framför allt varit förlagda till "Sverkerskapellet", 
där den under den senmedeltida nivån liggande marken i och 
utanför byggnaden systematiskt genomgräfts, ett arbete, som 
visat sig mera givande, men också mera tidskrävande än vän
tat var, och som därför ej hunnit avslutas. 

Med anledning härav ha de undersökningar, som kunnat 
utföras på flera av de övriga fyndlokalerna, måst inskränkas 
till förberedande provgrävningar, avsedda att giva närmare 
upplysningar om deras karaktär. 

I särskild grad gäller detta "Sverkersgården" och dess 
gravfält. Meningen hade varit att till denna plats med dess 
många lockande problem framför allt förlägga sommarens ar
beten. Här kunde nu endast ett antal provschakt upptagas, 
radialt utgående från den ovala grundmuren, varvid framgick 
att c. 7 m. västerut från denna lämningar finnas av en an
nan, men svagare mur, gående ungefär i riktning N—S. Längre 
mot V tillvaratogs en i åkerytan liggande, upplöjd bit av en 
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ornerad gravkisthäll av kalksten, liksom de tidigare funna 
härrörande från det på platsen befintliga gravfältet. 

Ej långt härifrån har emellertid en ny fyndplats anträf
fats, av särskild betydelse för uppfattningen om "Sverkersgår
dens" hela fyndkomplex. 

Söder om den mot S och SV skarpt markerade terrass, 
på vilkens högsta krön de nyssnämnda byggnadslämningarna 
och gravfältet äro belägna (se Fv. 1918, fig. 1), vidtager en an
nan, lägre terrass med mot S och V sluttande sidor1. Mitt över 
den högsta punkten av denna senare terrass och närmare be
stämt c. 200 m. S om "Sverkersgårdens" grundmurar, framdrogs 
ett provschakt, då den här i hög grad stenbundna marken före
föll misstänkt, och därvid visade det sig, att stenarna utgjorde 
de mycket sönderplöjda resterna av ett gravröse, bildat av 
skarpkantiga smärre stenar med en kantläggning av större 
klumpstenar. Det höjde sig nu c. 0,5 m. över den omgivande 
marken, och diametern syntes ha varit 8—10 m. Något SV 
om centrum och c. 0,3 m. under ytan anträffades ett brand
lager av c. 0,i m:s tjocklek och en utsträckning av c. 2 m., 
innehållande kol, brända ben och ett par nitnaglar av järn. 

Här föreligga sålunda de typiska lämningarna av en brand
grav från den yngre järnåldern. Och åtskilliga omständig
heter, bl. a. tillvaron av en oredig samling stenar strax i SO, 
tala för att denna grav under äldre tider, med mindre inten
sivt jordbruk, ej legat ensam här uppe på höjden. 

Men den senare järnålderns gravplatser ligga ju i allmän
het intimt förbundna med boplatserna, och detta berättigar lill 
den slutsatsen, att så varit fallet även här, att den by eller gård, 
vars lämningar nu kunna spåras uppe på den dominerande 
terrassen i N, funnits där redan under vikingatiden, m. a. o. 
att "Sverkersgården" leder sina anor tillbaka till heden tid2 

Om, såsom i Fv. 1918 antagits, denna gård verkligen varit 
1 Synlig å fig. 2 i Fv. 1918, mellan "Svcrkersgärden" och "Sverkerska

pellet", som en förhöjning i det mörka äkerpartiet. 
2 Jfr Fv. 1918, sid. 121, anm. 3. 
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Fig. 1. "Sverkerskapellct", Alvastra; plan och skärning. 
Vid A—L stolphål; ruinkullens omkrets; gräns för det undersökta området. 
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Sverkerssläktens, skulle vi sålunda kunna säga, att dennas hed
niska medlemmar fått sin vila på den nu funna gravplatsen, 
dess kristna storbondegeneration åter i 1000-talsgravfältets sten
kistor strax i N, dess kungliga ättlingar slutligen några 100 m. 
mot S, i kapellet nere vid Vätterns strand. Släktled för släkt
led genom sekler, som väl annars ingenstädes i vårt land! 

Innan jag lämnar "Sverkersgårdens" fyndomräde, vill jag ett 
ögonblick dröja vid dess avrättningsplats. Det har förut fram
hållits såväl av professor Nat. Beckman som landsarkivarien 
Carl M. Kjellberg1, hur svårförklarligt det är att även ben av 
barn anträffats här bland benresterna, i ty att barn och kvinnor 
(med undantag av trollpackor) enligt nordisk rätt voro straffria. 
Professor Beckman har nu godhetsfullt fäst min uppmärksam
het på en litterär notis, som synes mig kunna lämna en god 
förklaring på nämnda förhållande, nämligen en uppgift hos 
Hyltén-Cavallius av innehåll att man i Värend ännu så sent 
som år 1599 någon gång kunde praktisera den gammalnor
diska innebränningen, varvid man brände gården "med by och 
bonde, hustru och barnu~. Har denna straffart kunnat före
komma i Småland ännu på 1500-talet, ligger det intet över
raskande däri att nägra 100 år tidigare i Östergötland kvinnor 
och barn i särskilt svårartade fall fått undergå dödsstraff. 

Vad beträffar anordningen av denna avrättningsplats, kan 
det måhända antagas, att de tre i trekant stående stenblock, 
som här höjt sig över marken (se Fv. 1918, sid. 106 ff.), ut
gjort själva grunden till galgen, och att denna alltså haft tri
angulär grundplan, såsom fallet ofta var under åtminstone den 
senare medeltiden *. 

Vid "Sverkerskapellet" har, såsom förut nämnts, under-
1 Meddelanden från Östergötlands Fornminnes- och Museiförening 

1917, sid. 10 f. o. 16. 
2 Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne, II, Stockholm 

1868, sid. 263. 
3 Sä t. ex. galgen pä Galgberget utanför Visby. Se även Josef Zemp, 

Die schweizerischen Bilderchroniken und ihre Architektur-Darstellungen, 
Zurich 1897, sid. 359 f. 
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sökningen fortgått såväl invändigt som utvändigt. I det inre 
hava därvid anträffats en hel del med byggnaden eller dess 
inredning sammanhörande föremål1, framför allt bitar av de 
båda västra sarkofagerna, vidare en större (fig. 2)2 och några 
mindre delar av anfangslister, tvänne ljushållare av järn'A 

m. m. I detta sammanhang må 
ock omnämnas några nu först 
iakttagna, i putsen på norra 
murens insida synliga, horison
tala rits (fig. 3), tydligen res
ter av en i putsen uppdragen 
kvaderimitation4. 

Utvändigt ha ytterligare 
några stenskodda stolphål (se 
Fv. 1918, sid. 158 ff.) anträffats, 
så att dessas antal nu uppgår 
till 11. De äro å fig. 1 marke
rade med bokstäverna A—L. I 
tvänne (A och B) förekommer 

%p huggen kalksten5, trän kapel
lets uppförande överbliven och 
ej från själva byggnaden i se-

Fig. 2. Del av anfangslist av kalksten. n a r e t i d t a g e n - ty i n t e t a n ly-
"Sverkerskapellet", Alvastra. Vio. der, att stolphålen skulle till

höra tiden för dess förfall0. För 
övrigt har någon närmare undersökning av dem ännu ej företagits. 

1 1918 års fynd frän denna plats hava i Statens Historiska Museum 
inv.-nr 16192. 

2 Den har, att döma av den pä undersidan synliga urtagningen, varit 
understödd av en i muren insatt järnkrampa. 

3 Typen Fv. 1918, fig. 37; båda äro nedtill avbrutna, men åtminstone 
den ena synes ha varit av samma vinkelböjda form. 

* Professor Martin Olsson har vid besök pä platsen fäst min uppmärk
samhet härpå. 

5 A fig. 1 tecknade helt i svart. 
6 Deras läge i förhällande till de frän byggnaden härrörande rasmas

sorna anger tvärtom bestämt, att de tillkommit före sagda tidpunkt. 
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Det viktigaste resultatet av arbetet på denna plats ligger 
emellertid i en serie fynd, som ej stå i direkt samband med 
kapellet. Så långt marken utanför byggnadens murar under
sökts (se fig. 1), har ett betydande kulturlager kunnat följas, 
ett mer eller mindre myllblandat gruslager, innehållande — 
utom kol och djurben1 — en hel del föremål av olika slag, 
framför allt sänken till nät eller andra fiskdon (dessa kunna 
räknas i hundratal), bestående av flata, rundslipade strandstenar 
av mer eller mindre oval form med inknackade hak i kan
terna (fig. 4), dessutom fiskkrokar, bultlås eller delar av 

dylika, knivar, sländtrissor. lerkärlsfrag
ment, bitar av lerklining m. m.2 Då det 
insamlade materialet ej är bearbetat, får med 
en närmare behandling av detsamma tills 
vidare anstå, i all synnerhet som undersök
ningen i terrängen ännu är långt ifrån av
slutad3. Så mycket kan emellertid redan nu 
sägas, att fyndinventariet i sin helhet ger 
ett intryck av en rätt torftig kultur, ett om-

Fig. 4. Sänke av sten. döme, som ej torde kunna modifieras därav, 
"Sverkerskapellet", att även några silvermynt4 ingå i detsamma, 

västra. >>. AV h e j a j e s s karaktär framgår för övrigt 

tydligt, att det härrör från en i väsentlig grad av fiske levande 
befolkning, m. a. o. att en fiskarby en gång legat på platsen. 

Men samma kulturlager har återfunnits innanför kapel
lets murar; det fortsätter sålunda in under detta och kan föl-

1 1 synnerhet ben av tamdjur; även fiskben förekomma. 
2 Tydligt är att hit också måste (öras de i Fv. 1918, sid. 157 f., omnämnda 

utanför kapellets murar sommaren 1917 anträffade föremålen och djurbenen. 
3 I den branta strandbrinken mot Vättern avtecknar sig kulturlagret 

mycket tydligt, mot S utefter en sträcka av ett 100-tal m., mot N däremot 
ej sä långt. De byggnadslämningar, som sommaren 1917 kunde spåras när
mast SSO om kapellet (se Fv. 1918, sid. 192 o. fig. 1), skola sålunda antag
ligen komma att visa sig ligga inom gränserna för detsamma. 

4 En brakteat som fig. 579, en d:o möjligen som fig. 588, ett mynt 
närmast som fig. 619 och en brakteat närmast som fig. 667 i Hans Hilde
brand, Sveriges Medeltid. 1, Stockholm 1879—94. 
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jas omedelbart under golvnivån. Medan detta inre parti följ
aktligen upphört att bildas i och med att kapellet anlades, 
har avsättningen av det utanför byggnaden varande alltjämt 
och utan avbrott fortgått — hur länge är ännu ej möjligt att 
med bestämdhet avgöra. 

Åtskilligt kan dock redan nu sägas. I detta yttre kultur-
lager avtecknar sig med en skarp undre horisont de från ka
pellets tak och murar härrörande rasmassorna. Närmast bygg
naden äro dessa praktiskt laget av oblandad konsistens, men 
ju mer man avlägsnar sig från densamma, desto mer fram
trädande blir uppblandningen med kulturlagret, så att detta 
slutligen kvantitativt tar överhand. Större och mindre mur
brukspartiklar, kalkstensflis och tegelbitar förekomma dock 
allt fortfarande. Denna byggnadsrester innehållande, övre del 
av lagret fortsätter ända upp i den nuvarande jordytan, som 
dels är täckt av grästorv, dels omplöjd. I skärningen å fig. 
1 framträder denna lagerföljd med all tydlighet. 

Gränsen mellan kulturlagrets övre och undre del är som 
sagt mycket skarp, men någon som hälst anledning att antaga, 
att densamma därför skulle markera ett avbrott i lagrets avsätt
ning, finnes icke. Den betecknar blott ett nytt skede i denna av
sättning och är på grund härav av stort intresse som daterande 
moment. Vi äro härmed inne pä frågan om kulturlagrets ålder. 

Den del av lagret, som befinner sig under byggnaden, 
liksom det häremot svarande, understa skiktet av det utanför 
byggnaden liggande lagret är givetvis äldre än denna, den 
häröver kommande delen av det yttre lagret ända upp till 
den nyssnämnda skarpa kontakten är samtidig med byggna
den, har m. a. o. bildats under de århundraden denna ägde 
bestånd, och det över sagda kontakt liggande skiktet har av
satt sig under tiden från och med byggnadens begynnande 
förfall eller — i enlighet med vad som förut antagits — från 
och med reformationen (jfr nedan sid. 63 f.)1. 

1 Samtida med detta sistnämnda skikt äro uppenbarligen de i Fv. 1918, 
sid. 141 o. 149, omnämnda, med kapellet ej direkt sammanhörande fynden. 

Fornvännen 1919. 4 
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Det lilla samhället här nere vid Vättern har sålunda grun
dats under den äldsta medeltiden, ja, kanske tidigare, och 
sedan har det oavbrutet ägt bestånd och existerat ännu efter 
medeltidens slut; dock ej så sent som under 1600-talet, att 
döma av de båda i Fv. 1918, sid. 106 o. 172, anförda kartorna 
från detta århundrade, vilka ej upptaga några byggnader på 
denna plats. Dess livstid har följaktligen omfattat åtskilliga år
hundraden, och kapellets tid har blott bildat ett skede av den
samma, ett skede, som dock med all sannolikhet utgjort byns 
storhetstid. 

Bland de på platsen gjorda fynden ha också nämnts bitar 
av lerklining; dylika äro här i rätt stort antal anträffade. Dessa 
lerkliningsbitar äro emellertid ej de enda lämningarna av be
folkningens bostäder, i det att även ett par husgrunder kom
mit i dagen (se fig. 1). Ehuru de ännu blott blivit delvis fram
grävda, böra de här närmare omnämnas, då de erbjuda åt
skilligt av intresse. 

En av dem befinner sig som synes utanför östra delen 
av kapellets södra långsida. Den består av i allmänhet rätt 
obetydliga stenar, som i östra sidan övergå i ett slags sträng 
av klapperstenar. Att här verkligen föreligga lämningar av 
en husgrund torde dock ej böra betvivlas. Den ligger under 
den förutnämnda kontakten, om också rätt nära densamma, 
och tillhör sålunda medeltiden, närmare bestämt dennas se
nare del. 

Husgrunden utanför kapellets norra långsida är ännu tyd
ligare. I och invid densamma tillvaratogos en hel del lerkli
ningsbitar och dessutom inemot 50 sänken, de flesta koncen
trerade till ett ganska begränsat område innanför stenraden. 
Även denna grund ligger rätt högt i kulturlagret, nästan omedel
bart under den skarpa kontakten, och torde sålunda tillhöra 
medeltidens sista del. För denna datering talar jämväl i nå
gon mån de fragment av ett fjälltegel, som anträffades på 
ett ställe i den enkla golfläggningen (?) i V. Denna tak
tegeltyp torde nämligen ej ha blivit vanlig i vårt land förrän 
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på 1400-talet1, och dess uppträdande här i husgrunden ome
delbart under kontakten stöder sålunda mitt antagande, att 
denna och därmed även början till kapellets förfall tillhör 1500-
talet2. 

I denna husgrund förekommer också en huggen kalksten3, 
sålunda samma förhållande som förut kunnat anföras för ett 
par av stolphålen. Att det även i detta fall snarast gäller 
från uppförandet av kapellet (ev. någon reparation av det
samma) överblivet material torde framgå av lagerföljden. 

Såsom av fig. 1 framgår, ligga stolphålen D och I inom 
dessa husgrunder. Någon som hälst anledning att därför an
taga samhörighet finnes dock icke; allt talar för att samtliga 
stolphålen omkring kapellet stå i samband med detta. Skulle 
man våga en gissning angående förhållandet i tid mellan de 
båda nu ifrågavarande stolphålen och husgrunderna, skulle 
man snarast vilja betrakta de förra såsom äldre. 

En tredje stengrund befinner sig slutligen utanför västra 
gaveln. Visserligen synes den vara ganska ofullständig, men 
jag är dock mest böjd för att uppfatta även den som en hus
grund. I varje fall framgår av dess läge omedelbart utan
för kapellets huvudingång, att den ej kan vara samtidig med 
detsamma; ett hus måste på denna plats — hur obetydligt 
det än vore — göra nämnda ingång praktiskt taget oan
vändbar. Den måste sålunda vara antingen äldre eller yngre 
än kapellet. Dess läge under den skarpa kontakten hän
för den till medeltiden, och under sådana förhållanden och 
då kapellet, såsom vi funnit, torde ha ägt bestånd hela me
deltiden ut, föras vi till den slutsatsen, att den är äldre än 

1 Anders Roland, Äldre taktegel, Sveriges TegelindustrifOrenings po
pulära yrkesböcker, N:o 6, Helsingborg 1912, sid. 12. Jag får senare (sid. 
59 f.) tillfälle återkomma till densamma. Det är att märka, att den ej synes 
ha förekommit pä själva kapellet; intet enda exemplar eller fragment därav 
har anträffats bland de massor av munk- och nunnetcgel, som här lågo hopade. 

2 I full överensstämmelse härmed lågo de ovan omnämnda medeltids
mynten under kontakten. 

3 Å planen fig. 1 tecknad helt i svart. 
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kapellet. För en sådan datering talar också dess höjdläge 
i kulturlagret; den ligger nämligen påtagligt — om också ej 
så särdeles mycket — djupare än de båda andra grunderna 
och i all synnerhet den i N. 

Och dock har den ett visst samband med kapellet. En 
av dess stenar utgöres nämligen av ett hugget kalkstens
stycke, en del av en skråkantkvader1. Under sådana omstän
digheter synes det mig ingalunda otänkbart, att grunden är 
samtidig med själva kapellbygget, att här stått t. ex. en sten-
huggarhytta, ett material- eller verktygsskjul el. dyl. 

Även de båda andra husgrunderna ligga påfallande nära 
kapellets murar, så nära att man måhända skulle vara frestad 
att draga samtidigheten i tvivelsmål. Dock med orätt, synes 
det mig. Man behöver ju ej gå längre än till Tyskland för 
att mångenstädes se exempel på att även i våra dagar pro
fanbyggnader kunna tränga sig tätt inpå kyrkmurarna, ja, rent 
av klänga sig fast vid dem. 

Det samhälle, som legat här på platsen redan före ka
pellets grundläggning, har naturligtvis ej varit isolerat, utan 
haft förbindelse med nejdens övriga byar och gårdar. Bosätt
ning medför väg, eller, om man så vill, väg lockar till bosätt
ning. Vi äro m. a. o. inne på frågan om vägförhållandena i 
Alvastratrakten under medeltiden och därmed på ett av de 
viktigaste resultaten av 1918 års undersökningar. 

I Fv. 1918, sid. 171 ff. o. 190 f., har jag framställt den hypo
tesen, att vägövergången över Ålebäcken under den äldre me
deltiden legat S om kapellet, invid den nuvarande kvarnen, och 
samtidigt vågat uttala min tro, att denna hypotes skulle komma 
att visa sig äga grund i verkligheten. Jag är nu i tillfälle 
att meddela, att detta mitt antagande besannat sig. 

Det var den i N—S gående, stora jordvallen2 på den av 
bäckens båda armar kringflutna ön jämte dess brohuvudlik-

1 Å planen fig. 1 tecknad helt i svart. 
2 Den har ä fig. 1 i Fv. 1918 fått en något oriktig form. Den liknar 

närmast en triangel med basen vänd mot N; utsvällningen i V bortgår således. 
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nande fortsättning på den södra stranden (se fig. 5), som då 
tolkades som en konstgjord vägbank. Tvärs över denna bank 
ha nu framdragits fyra schakt, tre över dess huvuddel och ett 
över tungan i S, å anf. fig. utmärkta med siffrorna 1—4. 

Det har härvid framgått, att vallens huvudparti är en na
turlig, av moränlera bestående förhöjning; såväl i skärning 1 
som 2 möter denna kompakta, gulbruna lera. Dess södra del, 
liksom tungan mitt emot på den andra stranden, består där
emot, såsom skärningarna 3 och 4 visat, av påförd, mörkt röd
brun sand. 

En granskning af det äldre kartmaterialet är i detta sam
manhang av intresse. Av de båda ovan (sid. 50) omnämnda 
kartorna från 1600-talet framgår med full tydlighet, att bäcken 
vid denna tid blott hade en arm. På 1691 års karta, som är 
mycket detaljerad, går denna ungefär från platsen för den nu
varande kvarnen, där det även då fanns en kvarn, i en båge 
mot SV ned mot den punkt, där i våra dagar den södra bäck
armen rinner fram genom vägbankens södra öppning, och här
ifrån fortsätter den i denna arms nuvarande fåra ut till Vät
tern. Den norra armen är följaktligen med konst åstadkom
men — tydligen för att man skulle erhålla bättre fall på det 
från kvarnen kommande vattnet —, och därmed stämmer gott 
en från år 1873 stammande uppgift, att denna norra arm då 
kallades för "kanalen"1. Mycket talar för att densamma da
terar sig från år 1823, då Ålebäcken reglerades och fördjupa
des i och för Dagsmosses dränering2. Än i dag kallas den 
sålunda förstorade Ålebäcken, åtminstone på sina håll, just för 
"kanalen"; beträffande den nu ifrågavarande norra armen bru
kas dock ej längre denna benämning3. 

1 Östergötlands Minnesmärken (Lysings Härad) upptecknade af Carl 
Fr. Nordenskjöld år 1873 (manuskript i Ant.-top. arkivet), sid. 21. — Nor-
denskjöld har observerat vägbanken; han talar om "vallar och grafvar, lik
nande förskansningar, genomskurna af älbäcken". 

2 J. Bohman, Omberg och dess Omgifningar, Linköping 1829, sid. 64. 
3 Den nuvarande södra armen tjänar som reservavlopp för kvarndammen. 
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Vi hava sålunda att utgå ifrån, att väg-
bankens huvudparti ursprungligen hängt 
samman med marken i N, samt dels att det 
mot S förlängts medels påförd sand, dels 
att tungan här mitt emot på södra stranden 
på samma sätt är med konst åstadkommen. 

Men de fyra skärningarna ha även bräkt 
annat i dagen. I den sydligaste (nr 4) an
träffades på den naturliga lerbottnen, under 
den påförda sanden, dels en i schaktets östra 
ända, i tungans längdriktning liggande stock, 
dels i schaktets västra ända en i samma 
riktning och på samma djup gående sträng 
av stora klumpstenar. I schakt 3 var för
hållandet enahanda, blott med den skillna
den att det här fanns i båda ändar av schak
tet en stensträng av samma slag som den 
nyssnämnda. Stocken var sålunda här er
satt med en dylik. Det synes mig uppen
bart, att dessa stensträngar, liksom stocken, 
haft till ändamål att giva stadga åt den konst
gjorda banken och särskilt åt den först på
förda sanden, så att denna ej skulle bort
spolas av bäckens vatten. 

Vi övergå nu till skärningarna 1 och 2. 
Den senare går som nämnt genom naturlig 
moränlera. Inga stensträngar anträffades här, 
och intet av vikt iakttogs, om man frånser 
att de övre delarna av leran utvisade en 
inblandning av grus och något mylla, med 
horisontal eller svagt välvd skiktning. 

Skärning 1 erbjöd däremot så mycket 
större intresse (se fig. 6). I den naturliga, 
gulbruna leran avtecknade sig här skarpt och 
tydligt ett mörkt parti, bestående av mycket 
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myllblandad sand med samma skiktning som förut iakttagits 
i skärning 2, och i varje ända flankerat av stenar, i den östra 
av en / murbruk ordentligt lagd mur av naturliga eller grovt 
tillhuggna, mer eller mindre kvaderliknande stenar1, i den västra 
av en lång, smal sten av naturligt regelbunden form. Härföre-
finnes sålunda en med konst åstadkommen, i bankens längd
riktning gående sänka, utefter sidorna skodd med låga sten
murar, vilken sedan under tidernas lopp blivit fylld med myll-
blandat material. Det bör tilläggas, att dessa stenmurar ligga 
betydligt högre än stensträngarna i skärningarna 3 och 4, 
och att banken i sin helhet här är avsevärt högre än i S. 

Här föreligger m. a. o. alldeles tydligt ett slags dossering. 
I S har vägen gått fram på den konstgjorda delen av vallen 
(vid skärningarna 3 och 4) och likaså ännu på södra partiet av 
den naturliga banken, men sedan, i och med att den senare 
steg i höjd mot N, har man för att erhålla en bekväm väg sänkt 
ned vägplanet i den naturliga marken. De på så sätt upp
komna slänterna har man försett med en stenskoning, som 
haft till uppgift att förhindra lerans nedglidning, och som sam
tidigt förlänat vägpartiet ett tilltalande utseende. På detta sätt 
har vägen utan alltför stor stigning kunnat föras upp på den 
rätt högt liggande marken på andra sidan den nuvarande norra 
bäckarmen. 

När sedan i sen tid denna drogs fram ett antal m. N om 
skärning 1, har tydligen en stor del af den stenkantade vägen 
bortgrävts. Möjligt är att slutet av densamma skall kunna åter
finnas i backens krön på norra sidan bäcken. 

De fyra provschakten ha sälunda till fullo ådagalagt, att 
här förelegat en vägövergång av synnerligen omsorgsfull kon
struktion och ståtliga dimensioner, fullt motsvarande de krav 
en gård sådan som "Sverkersgården" bör ha haft på sin ut-
fartsväg mot socknens södra del. Givetvis återstår att i dess 
helhet undersöka densamma och i detalj utreda dess bygg-

1 Redan omnämnd i Fv. 1918, sid. 191. 
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nadssätt. Men redan nu ledes tanken osökt till den uppländske 
storbonden Jarlabankes "bro" mellan Täby och Vallentuna, 
där ju en i viss mån likartad stenskoning även förefunnits 
(Hg- 7). 

Denna nu definitivt konstaterade, gamla vägövergång över 
Ålebäcken har emellertid varit en knutpunkt för traktens väg
nät under den äldre medeltiden. Jag har redan förut i 
korta drag sökt skissera detta. Det är nu att hoppas, att fort-

Fig. 7. Jarlabankes bro vid Täby i Uppland. 
Efter Peringskiöld. 

satta undersökningar skola lämna ytterligare bidrag till klar
läggandet av denna för uppfattningen av hela den dåtida to
pografien viktiga fråga. 

I Fv. 1918, sid. 173, har jag antagit, att "Sverkersgårdens" 
väg mot S gått i riktning mot nu ifrågavarande vägövergång, 
samt att kapellet uppförts nära eller invid denna väg. När vi 
nu funnit, att ett samhälle legat på platsen redan före kapellets 
anläggning, torde vi med nästan axiomatisk säkerhet kunna 
påstå, att vägen "Sverkersgården" — bron gått fram genom byn 
och sålunda verkligen haft just denna antagna sträckning. 

Min å anf. ställe framställda hypotes, att "Sverkerskapellet" 
blivit uppfört just på den plats, där konung Sverker ljutit dö
den, vinner naturligtvis därmed i styrka. Att mordet sålunda 
ägt rum mitt inne bland människoboningar, däri behöver inga-
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lunda ligga något orimligt; tvärtom, ett lönmord har ju myc
ket väl kunnat förövas på en sådan plats, och har här före
legat en sammansvärjning, såsom Saxo vet att omtala, har en 
sådan rent av kunnat vinna deltagare bland byns befolkning1. 

I fråga om de provgrävningar, som ägt rum på några av 
de övriga fyndlokalerna, kan jag fatta mig kort. 

Den SO om "Sverkerskapellet", invid Alvastra Kungsgårds 
nuvarande kvarn anträffade kalkstensbyggnaden (se Fv. 1918, 
sid. 191 f.), som tills vidare skulle kunna få kallas "Kvarnen", 
har, såsom det nu visat sig, i N en mindre utbyggnad, ett slags 
förrum, av i stort sett kvadratisk form med c. 5 m:s yttre sida. 

1 1 detta sammanhang kan jag ej underlåta att omnämna en uppgift, 
som lämnats mig under denna sommar, och som måhända kan bli av en 
viss betydelse för frågan om platsen för konung Sverkers död. En hem
mansägare frän frakten har meddelat mig, att hans fader (f. 1802, d. på 
1870-talet) sagt, att man "offrat", d. v. s. kastat kvistar, strån el. dyl., när 
man gått förbi en plats i närheten av den nuvarande bron över Ålebäcken. 
Min sagesman förklarade bestämt, att det ej skulle ha varit vid den nuva
rande "Sverkersstencn", utan pä ett annat ställe och, som han trodde, "bit
om" bron och nämnda sten. Dä samtalet fördes invid Vättern och ett stycke 
N om "Sverkerskapellet", skulle offerplatsen följaktligen ha legat nägonstä-
des mellan den nuvarande bron och Vättern. 

Här föreligger uppenbarligen ett exempel pä en s. k. offerkast, en av 
ris eller annat material bestående hög, som ständigt växer genom de förbi
passerandes päläggning. Seden att pä detta sätt offra finnes så gott som 
över hela världen (jfr Richard Andree, Ethnographische Parallelen und Ver-
gleiche, Stuttgart 1878, sid. 46 ff.). Vad som här emellertid är av intresse är, 
att dessa offerkastar vanligen äro förbundna med sägner och traditioner om 
att mord och bräddöd timat pä platsen; det är till den döde man sälunda 
offrar (Se Sigurd Erixon, Offerkasten på Svedvi allmänning saml något 
om offerkastar i allmänhet. Västmanlands Fornminnesförenings Års
skrift, IX). Under sådana omständigheter är det att beklaga, att den nu 
ifrågavarande offerkasten uppenbarligen redan för länge sedan upphört att 
finnas till. Det har nämligen ej lyckats mig att från andra personer erhålla 
några kompletterande eller ens bekräftande uppgifter om densamma. Tills 
vidare är det därför klokast att ställa sig avvaktande, i förhoppning att ytter
ligare meddelanden skola komma. Sä som den nu refererade uppgiften ly
der, kan den emellertid tolkas sä, att en offerkast legat vid eller i närheten 
av 'Sverkerskapellet". De slutsatser, som därav skulle kunna dragas, ligga i 
öppen dag. 
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Dess murar ha ytligt blottats, varvid framgått att de i huvud
sak äro av samma konstruktion som huvudbyggnadens. De 
äro dock tunnare, blott 0,8 m. tjocka, medan den senares har 
en tjocklek av 1 m., dessutom ej så omsorgsfullt byggda som 
dessa och ligga ej i förband med dem, utan sluta sig stumt 
till dem. Allt detta tyder på att vi här ha att göra med en 
senare uppförd tillbyggnad. Den å huvudbyggnadens norra 
sida synliga valvbågen (se anf. ställe) markerar naturligtvis dör
ren mellan byggnadens båda avdelningar, och till det nyfunna 
förrummet har man utifrån kommit genom en på dess norra 
sida belägen dörr, försedd med en synnerligen omsorgsfullt 
huggen valvbåge av kalksten, av vilken ett parti nu anträffa
des nedfallet på en utanför dörren liggande stor tramphäll. 

Vid tegellokalen i OSO (se Fv. 1918, sid. 192) ha ett par 
provschakt upptagits. Därvid hava några dåligt uppförda murar 
anträffats, skalmurar huvudsakligen av tegel, hörande till en 
byggnad av c. 10 m:s vidd1. Men framför allt ha massor av 
tegel och tegelflis kommit i dagen och tegel av de mest skif
tande hårdhetsgrader, en hel del rent av förslaggade och hop
smälta till stora klumpar. Dessa ha tydligen varit utsatta för 
en oerhörd hetta, och hela anläggningen ger ett bestämt in
tryck av att ha varit en tegelugn; även murarna, slarvigt upp
förda och lutande inåt byggnaden, tala härför. Teglet består 
till stor del av murtegel (vanligaste dim. 31,5x14,5x9 cm.), 
men än mer av fjälltegel av rektangulär form2; även munk-
och nunnetegel förekomma, och likaså ha några formtegel till 
valvribbor anträffats. 

Allt synes mig sålunda tala för att vi här stå inför läm
ningarna av en tegelugn från den senare medeltiden och, att 
döma av det kvantitativt dominerande fjällteglet, snarast från 
dennas allra sista del3. Och denna tegelugn har uppenbarli-

1 Huruvida detta mått skall avse byggnadens längd eller bredd är 
ännu ej utrett. 

2 Som Q-typen, med klack närmast som den pä B-typen ä fig. 6 i 
Roland, anf. arb. 

3 Roland, anf. arb., sid. 12. 
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gen varit Alvastra klosters. Det kan tilläggas, att mycket 
tyder på att den erforderliga leran tagits på närmaste håll, 
m. a. o. att den nuvarande Kvarndammen delvis är ett medel
tida lertag. 

Såvitt jag vet, torde inga lämningar av medeltida tegel-
ugnar hittills vara anträffade i vårt land1, varför Alvastraug-
nens kommande undersökning helt visst skall bliva av intresse. 
Lokalen kan lämpligen hädanefter kallas "Tegelbruket". 

Även i "Birgit tas kul le" strax invid Alvastra kloster (se 
Fv. 1918, sid. 196 ff.) ha ett antal provschakt upptagits, radialt 
utgående från kullens insänkta mittparti. Det har härvid visat 
sig, att kullens kärna är en naturbildning2. Men i denna na
turliga kulle har en byggnad varit anlagd; här finnas nämli
gen lämningar av en bastant, kallmurad grundmur, inneslu
tande ett i kullen nedsänkt rum av c. 7 m:s vidd, väl snarast 
ett källarrum. Och på kullens ursprungliga krön och slutt
ning, liksom innanför muren, finnes en hel del kalkstensflis 
och murbruksrester, tydligen härrörande från byggnadens övre 
del. Som man ännu långt in på 1800-talet bränt kalk av 
klostrets byggnader och kalkugnen stått ett 50-tal m. från nu 
ifrågavarande plats, är det mycket sannolikt, att resterna av 
detta hus då fått vandra i ugnen, om det ej redan tidigare 
gått sin förintelse till mötes. Längre ned på den ursprung
liga kullens sydöstra sida vidtager ett synnerligen innehålls
rikt kulturlager av medeltida ålder, som måhända skall kunna 
giva någon upplysning om byggnadens användning och ka
raktär. I avvaktan på närmare undersökningar därstädes må 
därför frågan om byggnadens samband med Birgitta tills vi
dare hållas öppen3. 

1 Däremot äro sädana funna i Danmark (se E. Wrangel, Tegelarkitek
turen i Norra Europa och Uppsala domkyrka, Antiqvarisk Tidskrift, 
15:1, sid. 19). 

2 Av havet ursköljd morän eller möjligen en isolerad åsbildning (isälvs-
avlagring). 

3 Det bör omnämnas, att den i detta sammanhang {Fv. 1918, sid. 197 f.) 
åberopade urkunden av är 1374 även anförts av Hall (se Frithiof Hall, Bidrag 



Frän det medellida Alvastra. 61 

Slutligen har några dagars arbete ägnats den fritt liggande 
byggnaden SO om klosterfyrkanten (se fig. 8), vilken i enlig
het med cistercienserklostrens byggnadsplan kan antagas ha 
varit klostrets s jukhus (infirmarium)1. Dess västra rum har 
rensats upp och gjorts tillgängligt; dessutom har en ursprung
lig, men å vanligen förekommande planer ej angiven fönster
öppning i västra väggen invid sydvästra hörnet befriats från 
nedrasat murbruk och sten, så att rummet nu får ljus direkt 
utifrån. På samma sätt har det östra rummets östra fönster 
upprensats, så att även detta nu har bättre ljusförhållanden. 
Under dessa arbeten har det framgått, att utanför de nuvarande, 
till ungefär en vånings höjd bevarade murarna så mycket sten 
ligger nedrasad, att man måste förutsätta, att byggnaden haft 
en övervåning. 

I samband med den undersökning av klosterområdet och 
dess ruinlämningar, som jag hoppas en gång få företaga, kom
mer naturligtvis även denna byggnad att helt friläggas. 

På tal om Alvastra kloster kan jag slutligen ej underlåta 
att beröra frågan om de öden Sverkersättens gravar undergått 
i senare tid. 

I min tidigare behandling av "Sverkerskapellet" har jag 
som min mening uttalat, att de därstädes befintliga sarko
fagernas innehåll någon gång under den senare medeltiden 
överförts till klosterkyrkan och där nedlagts i nya, under gol
vet anordnade gravar. I varje fall kunna vi på grund av de 
litterära källornas vittnesbörd med full säkerhet utgå ifrån, att 

till kännedomen om cistercienserorden i Sverige, I, Munkklostren, i Redo
görelse för Allmänna Läroverken i Gefle och Söderhamn under läsåret 
1898-1899, Gefle 1899, sid. 38 o. 61). 

1 Så uppfattas den, ehuru även med någon tvekan, av Sigurd Curman 
i Axel L. Romdahl och Johnny Roosval, Svensk konsthistoria, Stockholm 
1913, sid. 63. 



62 

T • i i I f n 

Fig. 8. Plan över Alvastra kloster. 
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Sverkersättens gravar vid reformationens början befunnit sig i 
nämnda kyrka. 

Men i och med reformationen och klostrets indragning till 
kronan börjar en svår tid för dess byggnader. De ej blott 
lämnas att förfalla, utan bli rent av föremål för avsiktlig åver
kan och plundring. För en så praktiskt tänkande och hand
lande man som konung Gustaf I måste klosterhusens utmärkta 
kalksten utgöra ett dött kapital — på denna plats. När slotts
bygget i Vadstena kräver material, ger han därför själv anvis
ning på var sådant kan tagas. Bl. a. just vid Alvastra. I ett 
brev från konungen till fogden Niels Eskilsson (dat. 25 sept. 
1544) heter det: "Wij äre och tilfridz, att störste partenn aff 
the hus wid Alffwastra, som aff Täliesten vpmurede äre, (doch 
vndentagendes kyrckien) mötte nidbrytes, och nhetn beste 
huggesten till Wastena förd bliffwe"1. Klosterkyrkan skall så
lunda skonas; det är givetvis dess egenskap av gravkyrka för 
en svensk konungaätt och många rikets stormän, som blir dess 
räddning för denna gång. Men något underhåll kommer nog 
ej i fråga, därom hörs intet. Snart behöver också Per Brahe 
sten till sitt bygge på Visingsö, och åter igen är det "munka
husen" vid Alvastra som få släppa till materialet. Åtminstone 
anklagas han för att ha nedbrutit byggnader därstädes och-
fört teglet till Visingsborg. En reaktion gör sig emellertid 
nu gällande å högsta ort; Johan III inskrider år 1573 mot den 
pågående vandaliseringen och ger tre år senare order om att 
klosterkyrkan åter skall sättas i stånd2. 

Det synes mig mycket antagligt, att det just varit under 
denna tid, som "Sverkerskapellet" fått förfalla, alt detta nu 
fått röna samma öde som de övriga klosterhusen (med un
dantag av kyrkan). Dess läge invid Vättern bör rent av ha 
gjort det mera utsatt för exploatering än klostrets byggna-

1 Konung Gustaf den förstes Registratur, XVI, 1544, Stockholm 1895 
sid. 628. 

2 L. A. Anjou, Svenska Kyrkoreformationens Historia, III, Upsala 
1851, sid. 96. 
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der; även till Vadstena ha nog transporterna snarast skett sjö
vägen. 

För att nu återkomma till klosterkyrkans gravar kan man 
sålunda med allt skäl antaga, att desamma under dessa de
cennier varit förskonade från yttre våld. Det föreligger också 
direkta uppgifter om att en hel del av gravarna ännu vid 
1500-talets slut funnits kvar därstädes. Från Rasmus Ludvigs-
sons hand, således från senare hälften av 1500-talet, finnes en 
uppgift av innehåll, att konung Sverkers — tydligen Sverker 
den gamles — med tre kronor prydda gravsten varit att se 
framför högaltaret i Alvastra'. Och Messenius beskriver kyr
kans gravstenar på ett sådant sätt2, att det ej kan föreligga 
det minsta tvivel om att de på hans tid ännu funnos där, ja, 
då man vet, att han under åren 1589—91 gick i skola i Vad
stena, kan det helt säkert antagas, att han haft tillfälle se dem 
med egna ögon. 

Vi höra sedan ej något om dessa gravar förrän år 1667, 
då socknens kyrkoherde i sin i Fv. 1918 (sid. 192 f.) anförda rap
port om traktens fornlämningar, efter omnämnande av kloster
kyrkans sorgliga tillstånd, säger: "Dhe andre Monumenter medh 
steenar och Haller på golfwet liggiandes, äro eendels aff for
dom i Åminnelse Sahl. H:r Fältherren Kaggen, till Wadsteena 
Klosterkyrkia förde, eendels och till Wästergiötland aff Wähne 
Hälarne öfwersändhe". 

Dessa uppgifter äro ju ganska märkliga, och någon som 
hälst anledning att draga deras trovärdighet i tvivelsmål synes 

1 Joannes Schefferus, De antiqvis verisqve regni Sveciw insignibus, 
Stockholm 1678, sid. 322. — Givetvis har Schefferus rätt, när han framhåller, 
att dessa tre kronor måste ha inhuggits "något effter" konungens död. Om 
man med mig antager, att sarkofagernas lockhällar förts upp frän "Sverkers-
kapellet" till klosterkyrkan för att där läggas som takhällar på de nya gra
varna, kan vid detta tillfälle (ev. senare) de tre kronorna ha inhuggits. Sä
lunda nägon gång under medeltidens sista århundraden. 

2 Johannes Messenius, Tumba; etc, Stockholm 1611, sid. 32 ff. — Av 
de uttryck Messenius använder om Sverker den gamles gravsten ("sub cippo 
praegrandi, testimonium funeris referente") framgår, att den varit försedd med 
inskription. 
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mig ej föreligga. Att gravstenar blivit förda från Alvastra lill 
Vadstena har länge varit känt, men alt Lars Kagg därvid spe
lat en roll torde ej ha varit lika bekant. Det är att hoppas, 
att då en gång de mänga nu på varandra hopade gravstenarna 
utanför Vadstena nunneklosters mur bli tillgängliga för när
mare undersökning, de från Alvastra stammande stenarna åt
minstone till en del skola anträffas. 

Men även till Västergötland skola ju ett antal av Alvastra-
stenarna ha vandrat. Såsom såväl professor Beckman som 
bibliotekarien fröken Sigrid Leijonhufvud framhållit för mig, 
torde "Hålarne" sannolikt böra identifieras med medlemmar 
av släkten Hård, vilken redan vid denna tid var nära bunden 
vid Västergötland1. Man kan undra, varför stenarna på detta 
sätt blivit bortförda. Orsaken kan ej gärna ha varit en åstun-
dan efter materialet som sådant, ty såväl i Vadstena som i 
Västergötland fanns ju dylikt på nätmare håll. 

Naturligtvis böra även dessa till Västergötland ledande 
spår följas; Härdarnas hemvist i detta landskap under första 
hälften av 1600-talet förtjäna en grundlig undersökning. 

I varje fall torde det kunna anses fastslaget, att Sverkers
ättens gravstenar försvunnit ur klosterkyrkan under den tid, 
som ligger mellan Messenii 'Tumbas" och Tollstadspråstcns 
rapport. Men hava då också samtidigt själva gravarna med 
sitt innehåll spolierats? 

Jag tror ej, att den frågan bör besvaras med ett obetingat 
ja. Det finnes en uppgift från år 1831, som synes mig i detta 
sammanhang vara av stort intresse. 

Nämnda år (d. 27 juli) avlät Kungl. Vitterhels Historie 
och Antikvitets Akademien genom sin dåvarande sekreterare, 
riksantikvarien J. G. Liljegren, en skrivelse till Kungl. Maj:l2. 

1 Se Gabriel Anrep, Svenska Adelns Attar-taflor, 2, Stockholm 1861, 
sid. 320 ff. — Måhända skulle man även kunna tänka pä medlemmar av 
släkten Hahl, år 1652 adlad med namnet Gyllenhaal, även den en Väst
götasläkt (Anrep, anf. arb., sid. 90 ff.). 

2 Nu i Riksarkivet. Utdragen här nedan äro gjorda ur Akademiens 
koncept. 

Fornvännen 1919. 5 
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Däri redogöres huvudsakligen för de undersökningar, som med 
anslag av statsmedel utförts under åren 1827 och 1828, och 
som avsett att intill den gamla golvnivån befria klosterkyrkan 
frän de täckande sten- och grusmassorna. Jag är här ej i 
tillfälle att närmare ingå på denna i många hänseenden ytterst 
intressanta berättelse. Blott några punkter böra här anföras. 

Undersökningarna, som leddes av kammarjunkaren L. Fr. 
Rääf, avsåg som sagt bl. a. att bortföra de på det gamla 
golvet liggande rasmassorna. Så skedde ock, men när golv
nivån nåddes, kunde man konstatera, att golvet saknade sten-
beläggning. Det heter nämligen: "Kyrkans golf, hvars upp
dagande skulle sätta en gräns för gräfningens fördjupning, 
bestämdes till sitt läge dels af de qvarstående pelarnes fötter, 
dels af ett tunnt hvarf murlera, som sammanbundit golfsle-
narne. Af dessa hade dock ingen enda inom hela kyrkans 
nu uppgräfni rymd blifvit qvarlemnad; äfvensom grafstename, 
voro de alla bortförde, innan murar och hvalf nedstörtat". 

Vi se hur väl detta stämmer med 1667 års redogörelse. 
Och den möjligheten synes mig nu ej längre utesluten, att även 
"Sverkerskapellet" ursprungligen haft stengolv, men att detta 
försvunnit i likhet med klosterkyrkans (jfr Fv. 1918, sid. 139). 

Vidare heter det: "Under golfplanen utgjordes bottenjorden 
af en serdeles fin och bördig mylla, på djupet mer och mer 
blandad med blå späcklera ". . . . "Bottenjorden bar i ytan 
flera spor af begrafningar, sparsammare på kyrkans stora gång, 
talrikare invid nyssnämnda (se. sydvestra) Chor". Och slutli
gen: "Det är i denna mylla, men icke djupare, som grafvarne 
blifvit öpnade, hvilka, att dömma efter borrförsöken1, äro jord-
fyllda och kringsatte med tegelsten, äfvensom, för ångors ute
stängande, på samma sätt öfvermurade, hvarefter golf- eller 
grafstename synas hafva blifvit pålagde. Några hvälfda graf
var äro icke upptäckte, och lära icke heller i så beskaffad 
jord kunnat anbringas". 

1 Man hade företagit dylika för att utröna markens beskaffenhet under 
golvnivän. 
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Härefter omnämnes fyndet af lagmannen Ulf Gudmars-
sons gravsten1 (i det västra av de båda utanför kyrkans norra 
sidoskepp befintliga koren); i samma kor hade också tvänne 
andra gravhällar, dock utan inskrifter, anträffats. 

Det framgår nu i fortsättningen, alt varken de förstnämn
da, av tegel murade gravarna, ej heller marken under de tre 
sistnämnda hällarna undersökts. Akademien föreslår tvärtom, 
att en dylik undersökning framdeles måtte få företagas. 

Såvitt jag känner, har denna plan ej kommit till utfö
rande. De undersökningar, som för några decennier sedan 
på Akademiens uppdrag företogos, först af arkitekten Rudolf 
Enblom under åren 1893 och 1894, sedermera av fil. dr Emil 
Eckhoff under åren 1899 och 1900, ha haft andra mål och ej 
berört klosterkyrkans inre. 

För den händelse ej under tiden 1829—1892 någon olag
ligt företagen grävning här ägt rum, torde följaktligen de vid 
Rääfs undersökningar konstaterade gravarna ännu ligga orörda 
under klosterkyrkans grästorv. 

Givetvis bör under sådana förhållanden Akademiens för
slag från år 1831 komma till utförande. Den möjligheten 
föreligger tydligen, alt även Sverkersättens gravar därvid skola 
kunna påträffas och — genom anordning eller innehåll — iden
tifieras2. 

1 År 1864 som bekant överförd till Statens Historiska Museum. 
2 Även om fynd sädana som "drottning Benediktas" blyrulle ej ånyo 

skulle göras. Denna amulett har fått ett i viss män ökat intresse, sedan 
i en nyligen utkommen avhandling (Emanuel Linderholm, Nordisk magi, 
Svenska landsmål ock svenskt folkliv, 20, sid. 110, anm. 3) uppmärksam
heten fästs pä att blyet i den antika magien olta använts "för inristning av 
defixioner eller binde- liksom ock av förbannelseformer". Vad beträffar det 
nordiska, frän medcltidsgravar stammande sparsamma materialet (se Fv. 1918, 
sid. 151 f.), vilket förf. ej synes känna, förefaller det som man endast behövde 
framhålla blyets sä att säga rent materiella egenskaper (lätt att rista i, lätt 
att rulla ihop och dessutom synnerligen motståndskraftigt). Detta förklarar 
ju ocksä varför det kommit till användning som underlag för inskrifter med 
rent personligt innehåll. För de amulettartade blyremsorna torde därför ej 
någon särskild förklaring erfordras. 
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Det torde sålunda ej vara alldeles oberättigat alt hysa 
den förhoppningen, att det mörker, som under flera sekler 
vilat över konungagravarnas i Alvastra öden, en gång skall 
åtminstone i någon mån skingras. 


