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Från de t mede l t ida Aloastra . 

Undersökningarna år 1919. 

Av 

OTTO FRÖDIN. 

ommaren 1919 hava undersökningarna pä det medel
tida fyndområdet vid Alvastra pågått enligt uppgjord 
plan1, och i likhet med föregående år2 skall här läm
nas en kortfattad redogörelse förde nyvunna resultaten. 

"Sverkerskapellet". 

Undersökningen av "Sverkerskapellet" har nu slutförts, i 
det att de återstående delarna av marken innanför liksom när
mast utanför murarna systematiskt genomgräfts. 

Invändigt har golvnivån i detalj kunnat följas, och därvid 
har det framgått, att kapellets golv ej, som förut antagits3, ut
gjorts av den naturliga marken. Här och var, om ock spar
samt, påträffade flisor, mestadels av kalksten och ännu lig
gande i sitt läge, utgöra uppenbarligen rester af det flisgolv, 

1 Amanuens Isidor Zetterberg, Lund, fil. magister Mauritz Brogren, 
Mjölby, kand. Torsten Runstedt, Upsala, stud. Sten Lindhagen och herr Ha
rald Faith-Ell, Stockholm, den sistnämnde som tecknare, hafva deltagit i dessa 
undersökningar. 

2 Fornvännen 1918, sid. 105 ff., och 1919, sid. 43 ff. 
3 Fornvännen 1918, sid. 139. 
överstyckot: tv& f&gelformade bronsspännen från Öland samt del av ett bäitebeslag av silver 

trär» Blekinge (yngre järnåldern). 
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som här ursprungligen funnits, men som i övrigt, tydligen un
der byggnadens förfall, blivit bortfört. Och det i nordvästra 
hörnet befintliga lerlagret, som tidigare ansetts utgöra en del 
av jordgolvet, har nu också visat sig ligga ovanpå golvnivån. 
Vid dess borttagande kommo en hel del smärre stenar i da
gen, bildande en enkel, fyrsidig hyddegrund med ett par m:s 
sida, jämte en med kol och aska fylld grop, en primitiv eld
stad, allt uppenbarligen lämningar från den tid, då kapellet 
stod som ruin och befolkningen i trakten — väl närmast i den 
omgivande fiskarbyn — begagnade tillfället att taga det i be
sittning för sina speciella ändamål1. Även de tidigare upp
märksammade kantställda små hällarna omedelbart Ö om den 
södra dörröppningens inre tramphäH- hava nu visat sig an
tagligen utgöra inramningen till en liknande primitiv eldstad. 

Utom från profanbebyggelsen stammande lösfynd av min
dre betydelse hava en hel del med kapellet sammanhörande 
föremål tillvaratagits3. Särskilt böra då nämnas en del bitar 
av de båda västra sarkofagerna samt ytterligare en av de — 
ursprungligen åtta —järnnaglar, som fasthållit den nordöstra 
sarkofagens lock (se Fornvännen 1918, fig. 43). Den nu funna 
anträffades liggande på golvnivån omedelbart utanför sarko
fagens sydöstra hörn och den mellan detta och kapellväggen 
stående lilla kalkstenshällen4. 

Härtill kommer slutligen ett på sätt och vis länge väntat 
föremål, nämligen en av kapellets dörrnycklar. Redan första 
sommaren hade ju den södra dörrens nyckelskylt kommit i 
dagen, där den låg nedfallen innanför dörröppningen, vid 
tramphällens sydvästra hörn. Nu påträffades — vid det syd-

1 Härvid kan det kanske vara skäl att tänka pä golländingarnas an
ordningar för rökande av fisk. Benäget påpekande av dr Emil Eckhoff. 

- Fornvännen 1918, sid. 160. 
3 1919 års fynd frän denna plats hava i St. H. M. inv.-nr 16375. 
1 Denna nagel är 1 cm. längre än den förut anträffade; den ökade läng

den kommer emellertid enbart på spetspartiet, som varit nedskjutet i sido-
hällens motsvarande hål. 
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östra hörnet av samma tramphäll, mellan densamma och den 
därinvid stående kantställda lilla kalkstenshällen (se Fornvän
nen 1919, fig. 1) — axdelen av en stor dörrnyckel av järn 
(fig. 1), uppenbarligen hörande till denna södra dörr. 

Utvänäigt har i S, V och NV det tidigare undersökta om
rådet utvidgats till samma utsträckning som utanför byggna
dens övriga sidor och sålunda i V nått fram till branten ned 
mot Vätterns strand. 

Härvid hava ytterligare sex stenskodda stolphål, av samma 
slag som de 11 förut funna', kommit i dagen S om kapellet. 
Ett befinner sig 2 m. OSO om hålet 
H, ett annat 2,5 m. SSO om hålet I. 
De övriga fyra ligga västerut från de 
båda hålen F och G, samlade i en 
grupp på 5—8 m:s avstånd från bygg
nadens sydvästra hörn och med ett in
bördes avstånd av 1,5—2 m., alla med 
samma sinsemellan oregelbundna läge 
som utmärker de tidigare blottade hå- pig. 1. Nyckelax av järn. 
len. Dessa sex stolphål samt hålen F "Sverkerskapeilct", 
och G hava närmare undersökts ända Alvastra. /%. 
ned till bottengruset, utan att dock därvid något anmärknings
värt framkommit. Det korsformiga järnbeslaget i bottnen på 
hålet H står sälunda ännu så länge utan någon motsvarig
het. Hålen A—E och I—L hava tills vidare lämnats orörda. 

Tidigare hava flera försök till förklaring av dessa stolp-
häls förekomst utanför kapellets murar blivit framställda, och 
därvid har särskilt framhållits, att de i hålen nedsatta trästol
parna måhända haft något med den yttre belysningen att skaffa, 
eller att de gjort tjänst som ljushållare åt de till kapellet vall
färdande. 

Sedan detta skrevs hava antikvarien O. Janse och lands-
arkivarien C. M. Kjellberg, oberoende av varandra, fäst min 
uppmärksamhet på en nyligen tryckt skildring av julfirande! i 

1 Fornvännen 1918, sid. 158 ff., och 1919, sid. 46. 
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gamla tider i Bjuråkers socken i Hälsingland1. På tal om 
själva julottefärden heter det där (sid. 51 f.), sedan julblossen 
och materialet till dem omnämnts: 

"Vid framkomsten till kyrkan stuckos blossen ned i snö-
f l 

drivorna på varje sida om kyrkallén, där de sedan fingo stå 
och brinna. En väg skottades upp, och så sattes blossen på 
vardera sidan, de kunde sträcka sig ganska långt ifrån kyrkan 
nedåt landsvägen. Många voro ju utbrända vid framkomsten, 
men då tändes nya och stuckos ned. I gamla tider var en 
stor mängd med bloss sålunda nedsatta i snön, och man kan 
tänka sig, vilken ståtlig och vacker anblick det var, när man 
då nalkades kyrkan. Redan i början av 1870-talet synes emel
lertid denna vackra gamla sed totalt ha försvunnit, personer, 
vilka då bodde invid kyrkan, kunna ej erinra sig den". 

Denna intressanta notis kan möjligen ge en god förkla
ring— bättre än någon annan hittills försökt—till stolphålen 
utanför "Sverkerskapellet". Seden att fara till julottan med 
bloss förekommer ju ännu i dag och går givetvis tillbaka till 
mycket gammal tid. Att julottefararna, som i julnatten, konung 
Sverkers dödsnatt, helt säkert i stora skaror vallfärdat till den 
plats, där han ljutit döden och sedan fått sin grav — jag för
utsätter här, att mitt antagande om kapellets tillblivelse och 
ändamål är riktigt —, även lyst sig fram med bloss, torde sä
lunda vara mer än sannolikt. Nu bör emellertid ihågkommas, 
att man nere i Östergötland med dess mildare klimat väl dä 
som i våra dagar haft snöfattiga vintrar, ja, rent av barmark, 
som därtill kunnat vara frusen. Att under sådana förhållanden 
sätta ned blossen i jorden bör ha varit svårt, för att icke säga 
omöjligt. Men frånsett sälunda av rent praktiska skäl kan 
man nog med hänsyn till kapellets betydelse som kultplats 
mycket väl antaga, att särskilda, annars ej förekommande an
ordningar där varit vidtagna för en lämplig placering av jul-
blossen, att m. a. o. stolpar varit nedsatta utanför byggnadens 

1 Louise Hagberg, Forna dagars jul i Bjuräker, Fataburen 1919, sid. 28 ff. 
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murar och här fått stå kvar från år till år, tills de ruttnat ner 
och sedan efter hand blivit ersatta med nya. På så sätt skulle 
man också få en förklaring till stolparnas oregelbundna pla
cering. 

Det förefaller sålunda mycket tilltalande att i dessa stol
par se blosshållare, som kommit till användning särskilt vid 
julottan1. 

I detta sammanhang kan jag ej underlåta att även åter
komma till frågan om uppkomsten av de glattnötta partier, 
som förekomma på kapellets murar och då framför allt på de 
å ömse sidor om den västra dörröppningen utskjutande kvad
rarna. Förut har framhållits-, att dessa nötningsspår måste 
ha åstadkommits genom någon i en bestämd avsikt företagen 
gnidningsprocedur, samt att den förklaringen låge närmast till 
hands, att även sjuka vallfärdat till kapellet och där tryckt 
eller gnidit sina kränka lemmar mot de helgade murarna. 

Docenten S. Lindqvist har nu påmint mig om ett i Forn
vännen 1908, sid. 102 ff., tryckt utdrag ur Olof Rudbeeks At-
lantica (del III, sid. 12 ff.), där det bl. a. omtalas, hurusom 
på olika ställen i landet — särskilt i Upsalatrakten, men även 
i Östergötland — den föreställningen sedan gammalt var gängse 
bland folket, att bautastenarna och framförallt runstenarna vore 
förstenade konungar och andra stormän, varför dessa stenar 
också varit föremål för en del vidskepliga bruk: för "att gifwa 
sina Barn som de ärnat till Krigzmän, mod och krafft, eller 
de siuke hälsa, hafwa de tagit deras kläder och swept om desza 
Stenar, och gnidet dem der på, eller skafwat med Knifwen små-
sand af dem, och gifwit dem in". Och vidare heter det: 

1 Härvid är emellertid att märka, att inga stolphål anträffats utanför 
västra gaveln, där huvudingängen varit belägen. Denna har dock ej kunnat 
vara avsedd för en större menighet, ty plats för en sådan har uppenbarligen 
ej funnits i det av sarkofagerna upptagna kapellet. De vallfärdande julotte-
fararna, åtminstone menige man, hava säkerligen fått förrätta sin andakt un
der bar himmel utanför detsamma. 

- Fornvännen 1918, sid. 175. 
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O. FrOdin foto 2 3 / 8 1919. 

Fig. 2. Underjordisk dräneringskanal; stenbctäckningen till största 
delen borttagen. "Sverkerskapellet", Alvastra. 

"Detta hafwa och de Christna giort, sedan den store Dom
kyrka här i nya Upsala bygdes som hafwer bekommit 3 nampn 
af S. Eric Sweriges Kung, S. Olof Norriges Kung och S. Lars, 
hwars beläter af Sten huggna stått wijd hwar sin Kyrkiodör, 
men sedan den reena Gudz ordz läran inkom genom Konung 
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J v c r Å e r s k c t p d l c h 
yydvckltroL hörn. 

Fig. 3. Dräneringskanalen fig. 2; plan och skärning. 
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Gustaf den första, Sanct Erics beläte nedertagit och neder-
gräfwit, men de 2 andra stå än i sina rum, emedan gemena Man 
brukade att swepa sina slukas linkläder om Sanct Erics Belete 
hwilket än kan synas af Pedestaren eller stenfoten som Belåtet 
stått uppå, att det är slätt såsom det woro slijpat" (kurs. här). 

I synnerhet denna sista notis ger ju en ännu mera levande 
föreställning om hur nötningsmärkena på "Sverker den he
liges" gravkapell kunnat uppkomma. 

Vid djupgrävningen av området mellan byggnadens västra 
gavel och stranden har blottats ett 7 m. långt täckdike (fig. 
2 o. 3), direkt utgående från sydvästra hörnets undergrund och 
därifrån sträckande sig i sydvästlig riktning ända ut till strand-
brinken, där dess yttersta del nu låg nedrasad. Hur mycket 
av detsamma under de förflutna århundradena till följd av 
vattnets erosion där försvunnit, kan för närvarande ej bedö
mas, men att det ursprungligen gått ända ut till medeltidens 
strand får väl antagas. Tydligen har det tjänat till att avleda 
det vatten och den fuktighet, som på grund av terrängens all
männa lutning mot V i annat fall lätt kunnat medföra sätt
ningar i kapellets murar1. Det är en verklig underjordisk drä
neringskanal, nedgrävd i gruset2, med sidorna byggda av na
tursten (granit o. dyl.) med jämna ytor och även täckt med 
dylik; häröver hava sedan lagts en del större och mindre kul
lerstenar och kalkstensflisor. Ett lager grusblandad mylla med 
murbrukspartiklar, som under tidernas lopp sipprat ned, täckte 
nu den av naturliga gruset bildade bottnen; ett c. 0,i m. högt 
tomrum fanns dock ännu kvar under takstenarna. Hela kon
struktionen bär vittne om den omsorg och soliditet, som karak
täriserar cisterciensernas byggnadsverksamhet. 

Omkr. 4 m. NV härom har en annan anläggning blottats, 
vilken, efter allt att döma även den, hör samman med byggna-

1 En dylik sättning synes det oaktat hava inträffat; se Fornvännen 1918, 
fig. 26 (murpartiet mellan ingången och sydvästra hörnet). 

2 Pä grund härav hade den ej iakttagits vid föregående års undersök
ning, som blott gick ned till grusets yta. 
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den, ehuru på annat sätt. Det är en ugn (fig. 4 o. 5), tyvärr 
nu till en del nedrasad i strandbrinken, med en inre vidd av 
c. 1,2 m. och med c. 0,6 m. tjocka murar, lagda av större och 
mindre kalkstenshällar i lera, tydligen tagen från den naturliga 
moränleran, som här underlagrar det likaledes naturliga gruset. 
Ugnens övre parti var nu förstört och isärrivet, men i sin hel
het nådde den icke över den av kapellets kringspridda ras
massor bestämda senmedeltida markytan, och dess nedre, orub
bade del (endast denna är här avbildad) ligger betydligt ned
grävd i gruset och vilar på moränleran. Dess medeltida ålder 
är sålunda uppenbar; i vilket fall som hälst härrör den från 
tiden före kapellets rasering. 

Ugnens inre upptogs av kol och aska, på ett par ställen 
blandat med varandra, men mestadels i verkliga kompakta och 
skilda lager. Därunder anträffades en flat skifferhäll, som vi
lade på den naturliga, stenblandade moränleran; blott under 
dess yttre, västra del låg en del kolblandad aska. Av hettan 
från elden hade ej blott leran i bottnen och södra väggen bli
vit bränd, utan även de undre delarna av norra och östra kalk
stensväggarna. 

Man kan nu fråga vilken bestämmelse denna ugn haft 
Bland kolet och askan lågo ett par små klumpar järnslagg 
och en bit lerklining, men att härav draga den slutsatsen, att 
en smedja stått på platsen, torde vara oberättigat; troligare är 
då att här föreligga lämningarna av en primitiv kalkugn för 
bränning av murbrukskalk. 

Dess samhörighet med den fiskarby, som legat på platsen 
redan före kapellets tillblivelse, är ej alldeles utesluten. Mycket 
talar dock för att den snarare står i samband med själva ka
pellet. Föregående år hade ju, omedelbart utanför dettas västra 
ingång, blottats en del av en stengrund, som av vissa om
ständigheter att döma kunde anses stamma från själva kapell
bygget, från ett härvid uppfört stenhuggeri- eller annat arbets-
skjul, en material- eller verktygsbod el. dyl1. 

1 Fornvännen 1919, sid. 51 f. 
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Någon fortsättning på denna stengrund har nu ej kunnat 
spåras, varför det ej är möjligt alt avgöra huru långt mot V 
detta skjul sträckt sig, men avståndet från ugnen (4—5 m.) 
är ej större än att denna mycket väl kunnat ligga inom det
samma. Vare sig så varit fallet, eller den befunnit sig strax 
därutanför, ligger det nära till hands att antaga ett intimt sam-

Frod.o foto 23 8 1919. 

Fig. 4. Ugn utanför västra gaveln av "Sverkcrskapellet", Alvastra. 

band mellan de båda anläggningarna, att m. a. o. ugnen tjänat 
som kalkugn vid kapellets uppförande. 

Men i det medeltida murbruket förekomma som bekant 
stundom även andra brända ingredienser än kalk, så t. ex. te
gelmjöl. I "Sverkerskapellets" murbruk kan man ofta urskilja 
med blotta ögat små kolpartiklar. Dessa kunna naturligtvis 
rent tillfälligt — tillsammans med den brända kalken — hava 
inkommit i bruket; emellertid föreligga uppgifter även om en 
avsiktlig kolinblandning i medeltida murbruk (liksom i sådant 
redan från romersk tid)1. Också aska har på samma sätt kotn-

1 Otto Piper, Burgenkunde. Miinchen 1912, sid. 83 f. 



179 

A 2M 

B B 
'£)*^ l^J^I^UUlJULIiUi.lllJi.ui.]iiNm 

-0 

' • * * / • 

***»-/, W ^ o - H - n U r a J 

Ui OrdLsforw. få/tulturlayer-(mylla.)[ éltxncla-t m e d byypnoLclar^ous, 

S Kulteerlager (grx^hlanda.cl myllaj. E3 G r u s . \MJT&A-<*-. B Kol, 

WiJl^Jcat b l a n d a d m e d kol, {D^crafnalUrtipmor&^erctlfåÅrct^/erKL. 

_,//< 
Fig. 5. Ugnen fig. 4; plan och skärningar. 



180 Otto Frödin. 

mit till användning1. Huruvida så varit fallet vid "Sverkers
kapellets" uppförande är ej känt, då någon analys av mur
bruket ännu ej företagits. I vilket fall som helst är det inga
lunda uteslutet, att ugnen även avsett förbränning av ved för 
erhållande av dylika bruksingredienser; kol- och askbäddarna 
i densamma skulle då bli så mycket mera förklarliga. 

Med ännu större skäl synes samma tydning böra läggas 
på en rund grop med kol och aska, som framkom något mer 
än 1 m. längre mot NNO och alltså närmare den förutnämnda 
stengrunden. Med en vidd av inemot 1 m. och ett djup av 
c. 0,15 m. låg den rätt djupt nedgrävd i gruset; upptill i östra 
kanten bildade några kalkstensflisor en oregelbunden kant. I 
bottnen, på det rödbrända bottengruset fanns ett 3 cm. tjockt 
lager ren aska och däröver ett 7 cm. tjockt lager mindre ren 
dylik; kolet låg samlat i ett 6 cm. tjockt lager närmast gro
pens kant, och det hela gav intryck av att askan och kolet 
med avsikt skilts från varandra. 

Det synes m. a. o. som om särskildt området här utan
för västra gaveln begagnats som arbetsplats under kapellets 
uppförande. 

Vid dessa undersökningar utanför byggnadens murar hava 
en stor mängd lösfynd kommit i dagen, härrörande från plat
sens fiskarby och fullständigt av samma karaktär som de tidi
gare anträffade2. Bilden av denna anläggnings torftiga, men 
icke förty intressanta kultur har blivit mera klar och fyllig, vil
ket ingalunda onödiggör en fortsatt, vidgad undersökning på 
platsen. Tvärtom, en sådan är avsedd att vid tillfälle före
tagas, och till dess får med en närmare behandling av dessa 
lösfynd anstå. Så mycket bör blott sägas, att stensänkena 
alltjämt utgjort det till antalet dominerande och hela fyndin
ventariet karaktäriserande föremålsslaget. 

Även denna sommar hava några mynt påträffats, samtliga 
1 Camille Enlart, Manuel d'archéologie francaise, I, Architecture re-

ligieuse, I, Paris 1919, sid. 6. 
2 Fornvännen 1919, sid. 48 ff. 



Frän det medeltida Alvastra. 181 

av medeltida ålder1 utom ett (fig. 6), vilket torde förtjäna ett 
särskilt omnämnande. Det är en silverklipping, elt vackert 
exemplar av Gustaf 1:3 15-öre av år 1543, som anträffades S 
om kapellet, liggande strax under det med murbruks- och te
gelpartiklar uppblandade kulturlagret. Myntet måste alltså vara 
äldre än detta lager, men blott obetydligt, ty det låg som sagt 
allra överst i det underliggande medeltida kulturlagret och kan 
mycket väl på sin tid ha blivit nedtrampat i detta. 

Förut har framhållits att tidpunkten för kapellets begyn
nande förfall med all sannolikhet sammanfaller med reforma
tionen, och dess rasering har satts i samband med konung 

Fig. 6. Silverklipping, Gustaf I:s 15-öre. "Sverkerskapellef, Alvastra. Vi. 

Gustaf I:s i ett brev av år 1544 framförda befallning, att ma
terial till uppförande av Vadstena slott skulle tagas från kalk
stensbyggnaderna vid Alvastra2. Det är då ett egendomligt 
sammanträffande, som säkerligen får betraktas som mera än 
en ren tillfällighet, att ifrågavarande Gustaf I:s mynt, präglat 
året förut, anträffats just på detta djup i kulturlagret, strax 
under den nämnda rashorisonten. Det synes m. a. o. bestyrka 
den datering av kapellets ödeläggelse, som tidigare på andra 
grunder kunnat antagas. 

1 En brakteat närmast som fig. 534, en d:o som fig. 579, en d:o som 
fig. 595, ett mynt antagligen som fig. 676 i Hans Hildebrand, Sveriges Me
deltid, 1, Stockholm 1879—94; en mecklenburgisk brakteat närmast som fig. 
183 i O. Oertzen, Die mecktenburgischen Miinzen des Grossherzoglichen 
Mitnzkabinets, 1, Schwerin 1900. 

2 Fornvännen 1919, sid. 63. 
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Fig. 7. Plan över 'Sverkersgårdens" stenbyggnad, Alvastra. 

"Sverkersgården". 

Årets undersökningar hava framför allt varit förlagda lill 
"Sverkersgårdens" höjd. Därvid hava lämningarna av den 
här befintliga stenbyggnaden först angripits, och de i viss mån 
oväntade resultat, som redan vunnits, medgiva nu en säkrare 
uppfattning om åtskilliga av de många frågor, vilka äro för
bundna med denna anläggning, om också ett mera slutgiltigt 
svar på dem är beroende av fortsatta undersökningar. 

De tidigare vid olika tillfällen företagna provgrävningarna 
härstädes hade givit vid handen, att det av grundmuren om
slutna rummet utgjort den i marken nedsänkta bottenvåningen 
i ett fast hus från 1100-talet, den fasta kärnan i den gård eller 
by, som på goda grunder kunde antagas ha varit den äldre 
medeltidens Alvastra, d. v. s. Sverkersättens stamgård. 

Det inre av byggnaden har nu fullständigt befriats från sitt 
djupa raslager. Redan hösten 1917 hade det till största delen 
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av hitförd åkersten bestående stenröset bortförts; härunder låg 
nu ett lager mylla, i vilket bl. a. anträffades dels skelettrester av 
människa (på tre olika ställen), dels en bit av ett medeltida tak
tegel, och under detta lager vidtogo slutligen de från byggnaden 
härrörande, av murbruk och sten bestående rasmassorna, som 
också innehöllo en del lösfynd, vartill jag senare återkommer1. 

Det inre låg nu frilagt ända till golvnivån. 
De kvarstående murresterna nå med sitt krön c. 1,7—1,8 m., 

i V ända till c. 2 m. över denna golvnivå, vilken, såsom redan 
framhållits, ligger ej obetydligt under den medeltida yttre mark
nivån, i S inemot 1 m. och i N — på grund av terrängens all
männa lutningsförhållanden — minst lika djupt2. 

Det sålunda blottade rummet utvisar en kvadratisk grund
plan med c. 6 m:s sida (fig. 7—10). Den östra väggen är dock 
ej rak, utan bågformigt utåtböjd, bildande en c. 1,2 m. djup 
absid med c. 4 m:s öppningsbredd och på ömse sidor flan
kerad av en meterbred, c. 0,3 m. djup, nischartad intagning 
i muren. I den motsatta, västra väggen synas nu de nedre 
partierna av tvenne gott 1 m. breda trappor, som tydligen lett 
upp till de över denna bottenvåning liggande delarna av bygg
naden. 

Golvet utgöres f. n. av det naturliga gruset eller sanden, 
vilket givetvis ej utesluter möjligheten av att här — liksom i 
"Sverkerskapellet" — ursprungligen funnits en beläggning av 
hällar eller flisor, som vid något tillfälle borttagits. Ännu kvar-
ligga dock i orubbat läge de av kalkstensplattor bestående 
underlagen för fyra, i kvadrat ställda pelare (eller kolonner), 
t tre fall, i NV, SV och SO, utgöras dessa underlag av mer 
eller mindre fragmentariska hällar till gravkistor av 1000-
talstyp, således av samma art som de tidigare på "Sverkers-
gårdens" höjd påträffade3. 

1 1919 års fynd frän denna plats hava i Statens Historiska Museum 
inv.-nr 16376. 

2 N om byggnaden är denna marknivå ännu ej med säkerhet konstaterad. 
:l Fornvännen 1918, sid, 114 f. o. 118, och 1919, sid. 43 f. 
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Å fig. 11 är den i SO liggande plattan återgiven, som sy
nes en uppåt avsmalnande och tillspetsad gavelhäll av samma 
slag som den kända Eskilstunakistans1 eller än mer — med 
hänsyn till ornamentiken — som ett par vid Husaby kyrka i 
Västergötland funna hällar (fig. 12)2, dock skiljande sig från 
dessa genom sin med ytornamenten hopkomponerade kant
huggning i bågkontur, en tidigare ej känd detalj. Den nord
västra pelarens underlag består av två fragment, det ena (norra) 
en del av en gavelhäll med i stort sett samma ornamentik 
och kanthuggning och efter allt att döma pendanten till den 
förra hällen. Det andra fragmentet åter har en helt annan 
ornamentik, utförd i svag relief, och härrör snarast från en 
sidohäll. Det sydvästra pelarunderlaget slutligen utgöres av 
en ävenledes fragmentarisk gavelhäll, också denna med orne
ring i svag relief3; troligen hava dessa båda sistnämnda hällar 
tillhört en och samma kista. Inalles föreligga således delar 
av antagligen två, möjligen tre eller fyra kistor. 

På det sydvästra pelarunderlaget kvarligger ännu en fyr
sidig, av sandsten huggen bas av 0,13—0,16 m:s tjocklek och 
med 0,56—0,58 m:s sidor. De tre övriga pelarnas baser äro 
nu försvunna; endast de tjocka, fyrkantiga murbrukskakorna 
på underlagens hällar visa var de legat (fig. 9). 

De valv, som uppburits av dessa fyra pelare, hava i övrigt 
vilat på muren och från denna något framskjutande pilastrar 
(eller halv kolonner). Invid den nordvästra trappan kvarligger 
ännu i sitt läge en fyrsidig, c. 0,14 m. hög bas till en dylik, 
liksom pelarbasen huggen av sandsten och c. 0,57 m. bred; 
dess övre del består av en särskild pålagd, 5 cm. tjock platta, 

1 Fornvännen 1914, sid. 226 f., fig. 14 o. 15. 
2 Sune Lindqvist, Den helige Eskils biskopsdöme, Antikvarisk Tid

skrift f. Sverige. 22: 1, sid. 56 ff. 

's Så snart ornamentiken på dessa till följd av sitt läge i själva golv
nivån mycket nötta hällar blivit närmare utredd och även deras — åtminstone 
i fråga om den sydöstra hällen ornerade — undersidor blivit granskade, skola 
avbildningar av dem publiceras. 
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till hela sin tjocklek huggen som skråkant med en övre bredd 
av 0,42 m. (fig. 8)1. En dylik bas har tydligen funnits längre 
mot S, vid den sydvästra trappan, och likaså synas på mot
svarande ställen invid norra och södra väggarna mer eller 
mindre tydliga spår av de baser, som här ursprungligen legat. 

På ömse sidor om absiden i 
Ö kan slutligen en pilaster må
hända antagas hava stått. 

Här framför absiden ligga 
i bottengruset två små isole
rade stensamlingar, som helt 
obetydligt höja sig över golv
nivån (fig. 7 o. 9), tydligen un
derlag för trästolpar eller sko-
ningar kring hål för dylika. 

Utvändigt är den kvadra
tiska grundplanen förändrad, i 
det att de östra och västra si
dorna äro utåtböjda, varigenom 
byggnaden fått en i stort sett 
oval form (fig. 7). I SV an
sluta sig härtill rester av grun
den till en tillbyggnad, vilken 

f i K !„ — såsom tidigare framhållits2 

Fig. il. Gavelhäll till en gravkista — torde vara av en något yngre 
frän looo-taiet, lagd som underlag för ålder; huruvida lämningar av 
sydöstra pelaren i 'Svcrkersgärdens- densamma finnas även i NV är 

stenbyggnad, Alvastra. , . . _ , . . 

f. n. ej känt, då yttermurens 
sträckning just på denna punkt ännu ej är säkert konstaterad. 

I tekniskt hänseende är detta byggnadsverk av en rätt 
egendomlig karaktär. Den särskilt i Ö och V mycket kraf
tiga muren är uppförd av natursten, uppenbarligen härrörande 

1 Att även pelarbaserna upptill haft dylika skråkantadc plattor torde 
följaktligen kunna antagas. 

2 Fornvännen 1918, sid. 116 f. 
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från den omgivande terrängens lösa jordlager: klumpstenar 
och klapper av granit o. dyl. samt flisor och smärre block och 
hällar av kalksten, skiffer och stundom sandsten, vanligen utan 
spår till bearbetning, någon gång groft avfasade. Bindemedlet 
är ett mycket hårt och gott murbruk, som förlänat muren en 

• • • • * * * * & ! K v»ft,$j?*ff - c..-'- y 

Fig. 12. Rekonstruerad gravkisfa. Husaby kyrka, Västergötland. 
Efter Lindqvist. 

utomordentlig fasthet. Av detta material har muren uppförts, 
efter vad som f. n. kan ses till hela sin tjocklek för hand, 
i mer eller mindre framträdande horisontala skikt, vilket na
turligtvis ej hindrar, att smärre partier, tomrum o. dyl., blivit 
utfyllda med en nedgjuten blandning av småsten och murbruk. 
I dessa skikt hava stenarna ej alltid lagts horisontalt, utan 
stundom ställts pä kant i lutande ställning intill varandra, ett 
murningssätt, som brukar benämnas 'opus spicatum". Sär-
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skilt tydligt framträder denna teknik invändigt i norra murens 
västra parti (fig. 13) och i absiden (fig. 9). 

Denna för hand uppförda mur är av en mycket rå och 
primitiv karaktär, med synnerligen ojämna ytter- och inner
sidor. Ned mot golvet sväller den dessutom så småningom 
ut och slutar i en tunn murbrukskaka1, vilken i S lämnar en 

O. Frödin foto 31/8 1919. 

Fig. 13. "Opus spicatum" i västra delen av norra väggen. 
"Sverkersgårdens" stenbyggnad, Alvastra. 

smal remsa synlig av en några cm. högre än golvnivån lig
gande, ofullständig kantskoning av kalksten2. Vid utgrävningen 

visade det sig emellertid, att väggen 
varit beslagen med en tjock puts, som 

Fig. 14. Romerskt "opus 
spicatum". AltstadtvidMess-
kirch, Baden. Efter Piper. 

1 Den ä fig. 7 streckade murytan anger 
murens tjocklek någon m. över golvnivån, den 
där innanför liggande punkterade zonen visar 
väggens kontur nere vid golvet. 

2 Pä denna hava de bada södra pilaster-
baserna vilat. 
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tydligen fyllt ut alla ojämnheter; tyvärr har den, i motsats till 
murens murbruk, varit av så dålig sammansättning, att den 
nu rasade som sand och ej kunde bevaras annat än på ett 
ställe i sydöstra hörnet. Huruvida samma putsbeläggning fun
nits även på murens yttersida har ännu ej kunnat avgöras, då 
denna i senare tid, genom plöjning o. dyl., blivit så illa med
faren, att t. o. m. en del stenar blivit utrivna1. 

Man kan nu fråga huruvida detta putslager varit väggens 
äldsta beklädnad, eller huruvida tidigare funnits en av sten 
murad sådan, m. a. o. ett slags skalmurar på ömse sidor om 
den handmurade kärnan. Utvändigt ses nu inga spår av en 
dylik, vilket ju kan bero på att denna sida som sagt blivit 
mycket skamfilad. Men ej heller invändigt kunna några som 
helst tecken till en stenbeklädnad iakttagas; inga rester av en 
sådan, ej ens några i kärnans murbruk kvarlämnade märken 
efter utbrutna ytkvadrar stå till att upptäcka. Tills vidare torde 
man sålunda få betrakta den grova putsen som ursprunglig. 

Även de nu återstående nederpartierna av trapporna ut
visa en synnerligen primitiv konstruktion. Av var och en äro 
åtta (möjligen nio, om den översta platån får medräknas) steg 
mer eller mindre bevarade. Till (som det synes å fig. 7) mycket 
olika bredd och med en höjd varierande mellan 0,15 och 0,27 m. 
äro de utgrävda i det naturliga gruset och sedan belagda med 
murbruk, i vilket här och var klapperstenar eller flisor äro in
lagda. Någon genomgående beläggning med dylika synes ej 
ha förekommit, och med de här i trappuppgångarna mer än 
ute i rummet sluttande väggarna2, som likaledes varit puts-
beslagna, måste det hela betraktas som ett synnerligen rått 
och ofullkomligt arbete. Varje trappa avslutas nedtill med en 
stor och väl avpassad tramphall av kalksten, som måhända lika 
väl kan betraktas som ännu ett steg. Strax utanför den södra 

1 Det i SO befintliga rätvinkliga utspränget synes pä sä sätt ha upp
kommit. 

2 Å fig. 7 angivet med särskild beteckning. 
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ligger ytterligare en mindre kalkstensflisa, som även den, ehuru 
i mindre grad, höjer sig över golvplanet. 

I raslagret innanför murarna anträffades på olika ställen 
och på olika djup: en defekt hästsko, två bitar av gravkist-
hällar av kalksten av samma slag som de förut flerstädes om
nämnda, med ännu kvarsittande murbruk och således härrö
rande från byggnadens murar eller valv, ett ornerat konsol(?)-
fragment av kalksten samt en bit av ett kolonett- (eller halv-
kolonett-)skaft av sandsten, ornerat med vridna kannelyrer1. 
Längst ned vid golvplanet påträffades ett 8,7 cm. långt, av
skuret rörben av fågel, ett litet bryne av skiffer samt ett 
stycke vax. 

Mitt för rumskvadratens nordöstra hörn, c. 1 m. utanför mu
ren har slutligen spårats en medeltida gravkista av kalkstens
hällar av den här vid Alvastra förut ej iakttagna typen med 
ett mindre rum för den dödes huvud. 

"Sverkersgårdens" byggnad har tidigare — med hänsyn 
till frånvaron av tegel å ena sidan, dess förhållande till plat
sens 1000-talsgravar å den andra sidan — kunnat dateras lill 
1100-talet2. Till årets fynd hör nu visserligen ett tegelfrag
ment (en bit av ett kupigt taktegel, underpanna, av medel
tidstyp), men detsamma bestyrker endast den nyssnämnda ål
dersbestämningen, i ty att det anträffades i myllagret strax 
innanför murens norra sida och c. 0,2 m. över raslagrets yta. 
Byggnaden hade således ödelagts och en hel del mylla hunnit 
bildas över dess lämningar, innan tegelbiten hamnade på sin 
plats. 

Byggnadens tillblivelsetid torde emellertid nu kunna in
stängas inom mera snäva gränser än tillförne. Det har fram
hållits, att densamma ur teknisk synpunkt är av en synner-

1 Ett alldeles liknande fragment påträffades är 1918 vid provgrävning
arna SV om byggnaden. 

2 Fornvännen 1918, sid. 120 f. 
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ligen primitiv karaktär, och vid den nära till hands liggande 
jämförelsen med "Sverkerskapellet" och klosterkyrkan blir kon
trasten slående. Dessa cistercienserbyggnader äro uppförda 
på vanligt medeltida sätt med skalmurar, omslutande en ner-
gjuten betonfyllning, materialet är i dominerande grad kalk
sten (ej sandsten), och detta material har fått en utomordent
ligt omsorgsfull ytbehandling. I "Sverkersgårdens" stenhus är 
murkärnan uppförd för hand och, som det förefaller, utan fa
sadbeklädnad av sten, endast putsad, materialet är till en del 
— och då framför allt i mera framträdande och krävande de
taljer — sandsten1, och där en ytbehandling kunnat iakttagas, 
är denna synnerligen enkel, man kan säga konstlös, endast en 
rätt grov och oregelbunden parallelhuggning. Härtill kom
mer att byggnaden företer en grundplan, som ej torde vara 
känd från cisterciensisk arkitektur. 

Allt detta torde utesluta varje tanke på att cistercienserna 
haft sin hand med i detta bygge. Då det å andra sidan är 
uppenbart, att konversernas yrkesskicklighet måste ha lämnat 
åtminstone några spår efter sig, direkt eller indirekt, i denna 
blott några 100 m. från klostret liggande byggnad, därest den
samma blivit helt eller delvis uppförd efter deras ankomst till 
Alvastra år 1143, synes den slutsatsen vara ofrånkomlig, att 
den uppförts före nämnda årtal. 

I detta sammanhang förtjänar uppträdandet av "opus spi-
catum" härstädes ett särskilt beaktande. Denna teknik, som 
på kontinenten, t. ex. i Tyskland och Frankrike, flerstädes före
kommer i byggnadsverk såväl från romersk tid (fig. 14) som 
från medeltiden'2, är i Norden sällan iakttagen. Den har kom
mit till användning i Vor Frue kyrka i Roskilde3 och i Fjen-

1 Denna, en ljust gulgrå sandsten, härrör, enligt benäget ullätande frän 
överdirektör A. Gavelin, "så gott som alldeles säkert frän Visingsöformationen", 
således frän Vätteromrädet. 

2 Piper, anf. arb.. sid. 97 ff.; Enlart, anf. arb., sid. 11 och 239. 
3 J. Kornerup, Materialet i de äldste danske Kirker, Aarböger f. nord. 

Oldkyndighed og Historie 1870, s. 148 f. 
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neslevlille kyrka' några mil därifrån, den förra från 1000-talets 
senare del, den senare från 1100-talets början2; i vårt land 
har den helt nyligen blivit konstaterad på ytterligare elt ställe 
och detta just i Östergötland, nämligen vid Vreta, och väl att 
märka i denna anläggnings förcisterciensiska delar3. Dessa 
parallelfall tala sålunda i sin mån för att "Sverkersgårdens" 
byggnad bör vara uppförd före 1100-talets mitt. 

Men såsom dess förhållande till platsens 1000-talsgrav-
fält redan angivit, får den å andra sidan ej skjutas allt för 
långt tillbaka i tiden. Detta har än tydligare framgått av årets 
fynd, de båda gravhällsfragmenten i murraset och än mer de 
som pelarunderlag använda kisthällarna. 

Den å fig. 11 avbildade jämte sin antagna pendant i NV 
måste, på grund av sin nära överensstämmelse med Husaby
stenarna, liksom dessa dateras till 1000-talets mitt, och de 
båda övriga torde i stort sett tillhöra samma tid. Man har 
alltså vid byggnadens uppförande ej blott spolierat de kristna 
gravarna på platsen, utan till på köpet begagnat deras hällar 
som material, en påfallande brist på pietet gent emot gårdens 
äldre generationer, som förutsätter, att åtminstone en viss tid
rymd ligger mellan gravarnas anläggning och byggnadens till
komst. Hur lång denna tidrymd skall anses ha varit är ej så 
gott att säga, men någon människoålder, ett halvt århundrade 
eller så torde väl vara det minsta. 

Man skulle följaktligen komma till den slutsatsen, att "Sver
kersgårdens" fasta hus uppförts före år 1143, men med all 
sannolikhet ej före 1100-talets början, m. a. o. någon gång 
under detta århundrades förra del, således antingen under 
Sverkers tidigare regeringsår eller hans (eller en äldre gene
rations) storbondetid. 

1 J. Kornerup, Fjenneslevlille Kirke, Aarbeger 1875, sid. 383 f. 
2 I Roskilde domkyrka är den utförd i tegel som ytdekoration, således 

ett senare drag (Kornerup, sist anf. arb., sid. 384). 
3 Enligt välvilligt meddelande från fil. doktor Emil Eckhoff och fil. 

licentiat Erik Lundberg. 
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Osökt framställer sig slutligen den frågan, vilken karaktär 
och bestämmelse denna byggnad kan antagas ha haft. Det är 
då först att märka, att den nu blottade bottenvåningen under 
inga förhållanden kan betraktas som en vanlig förrådskällare; 
dess i all sin primitiva — man kan säga rustika — enkelhet 
dock monumentala kynne förbjuder bestämt ett dylikt anta
gande. Den har en utpräglat solenn karaktär, och man föres 
osökt till den slutsatsen, att den haft en religiös bestämmelse, 
m. a. o. att den varit en kapellvdning. Härför tala avgjort 
dess plan i sin helhet samt vissa detaljer: orienteringen i Ö—V 
med absiden i Ö, här således platsen för altaret. Och detta 
altare har sannolikt, såsom stenunderlagen eller stolphålen 
framför absiden synas angiva, varit försett med en överbyggnad, 
ett ciborium, en anordning som, ingalunda ovanlig i länderna 
i söder, även förekommit i medeltida kyrkor här i Norden, så
som särskilt en del på senare tid gjorda fynd och iakttagelser 
givit vid handen1. 

Det nere vid golvet anträffade vaxstycket skulle på detta 
sätt också få en ganska god förklaring. 

Har då byggnaden endast varit ett kapell, en gårdskyrka? 
Förut hava de kulturlager, som finnas runt omkring muren 
och särskilt V om densamma, ansetts tala för att stenhuset 
varit ett borgtorn, gårdens fasta kärna2. Att dessa kulturlager 
härröra från människors dagliga liv på denna plats under en 
avsevärd tidrymd är fortfarande lika tydligt, som att byggna
den med sina tjocka, massiva murar bär en uppenbar prägel 
av försvarstorn. En förening av kyrka och fästning är ju en 
vanlig företeelse, men frågan är om människor här ocksä bott 
och byggnaden alltså haft en trefaldig bestämmelse, m. a. o. 
varit bostad, försvarsanläggning och kyrka på en och samma 
gång. 

För medeltidens borganläggningar har kärnan utgjort — 
1 Emil Eckhoff, Svenska stavkyrkor, Stockholm 1914—1916, sid. 145 ff. 

(med närmare litteraturhänvisningar). 
1 Fornvännen 1918, sid. 119 f. 
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åtminstone bildligt talat — centrum, och denna kärna har i 
vissa fall haft ett rent försvarsändamål, i andra åter samtidigt 
varit inredd till bostad. Särskilt i det senare fallet har också 
borgens kapell ofta varit inrymt i densamma, och en på så 
sätt inredd kärna har följaktligen haft nyssnämnda trefaldiga 
uppgift. 

Nu finnas verkligen — om också sällsynta — exempel på 
att just bottenvåningen i ett dylikt torn varit inredd till kapell1, 
anläggningar således i huvudsak överensstämmande med "Sver
kersgårdens" byggnad, sådan som den i det föregående anta
gits varit anordnad. 

Skulle återigen denna ej hava tjänat som bostad i egentlig 
mening, utan endast varit avsedd till försvar och samtidigt 
därmed utgjort gårdens kyrka, torde man möjligen kunna för
klara kulturlagren på så sätt, att bostadshusen — väl enkla, 
timrade hus — varit grupperade omkring och intill tornet, som 
sålunda i särskild grad kunnat göra skäl för namnet kärna. 

Utanför byggnadens västra sida äro ju kulturlagren på
fallande mäktiga. Måhända föreligger här ett samband med 
den förut omnämnda tillbyggnaden liksom med den mur, som 
spårats något längre mot V2; kanske döljas här lämningarna 
av gårdens huvudbyggnad ("pålas"). 

Och denna har då givetvis stått i direkt förbindelse med 
tornet-kape let. 

Ett sådant antagande låter en annan möjlighet framskymta, 
den nämligen att "Sverkersgårdens" kapell upptagit tvenne vå
ningar i tornet, bottenvåningen och den däröver belägna. I 
så fall kunna dessa våningar — utom genom trapporna — ha 
stått i förbindelse med varandra genom en öppning i takval
vet, belägen i kvadraten mellan de fyra pelarna, och kapellet 
m. a. o. varit ett dubbelkapell av det slag, som stundom före
kommit i borgarna på kontinenten redan under tidig me-

1 T. ex. Glopper i Vorarlberg, Starhemberg S om Wien, Angenstein i 
kantonen Basel (Piper, anf. arb., sid. 242 och 532 ff.). 

2 Fornvännen 1919, sid. 43. 
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deltid1. Den övre, mera präktigt utstyrda våningen var då av
sedd för borgherren och hans familj och bottenvåningen för 
tjänstefolket, som genom taköppningen kunde åhöra guds
tjänsten. 

På undersökningens nuvarande stadium kan det ej vara 
lämpligt att mera ingående diskutera de problem, som sålunda 
äro förbundna med "Sverkersgårdens" byggnad. Att synner
ligen intressanta spörsmål äro förknippade därmed torde ligga 
i öppen dag, och det är livligt att hoppas, att 1920 års un
dersökning skall medföra ett sådant resultat, att det dunkel, 
som allt fortfarande vilar över denna anläggning, ytterligare 
skall kunna skingras. 

Konung Soerker den andres drottningar. 

Av 

H A N S T O L L . 

ed anledning av de i denna tidskrift förekommande 
uppsatser rörande blyrullefyndet i "Sverkerskapellet" 
vid Alvastra2 kan det hava sitt intresse att här hi

storiskt undersöka vad vi om konung Sverker den andres båda 
drottningar känna, enär det därvid visar sig, att möjligen svå
righeterna minskas identifiera blyrullens Benedikta med ko
nungens ena drottning med detta namn. 

"Sverkers fader Karl Sverkersson gifte sig år 1163 med 

1 Se härom vidare Piper, anf. arb., sid. 536 ff.; Heinrich Bergner, 
Handbuch der kirchlichen Kunstaltertumer in Deutschland, Leipzig 1905, 
sid. 70 ff.; Enlart, Manuel, II, Architecture civile et militaire. Paris 1901, sid. 77. 

2 Fornvännen 1918, haft. 3—4 (pag. 186, 199, 202), 1919, haft. 2 
(pag. 103), se även Bråte, Östergötlands runinskrifter (pag. 227). 


