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närmast om man säger, att den är en produkt av den egen
domliga och i många avseenden rika kultur, som uppstod 
bland de nordbor, vilka slagit sig ned inom olika områden å 
de brittiska öarna och där under intim påverkan av västerlan
dets högre kultur utvecklat sina rika anlag. Om det ligger 
någon kärna av sanning i detta resonnemang, kan det vara 
tämligen likgiltigt, om flöjeln är tillverkad på den ena eller 
andra sidan av Nordsjön, men är den tillverkad på andra si
dan, så synes mig den egendomliga bladrankan tyda på att 
konstnären var en svensk man uppfostrad i Sverige. 

Då ett så sällsynt och praktfullt föremål som den gyllne 
flöjeln från Söderala kommer in till museet är det helt natur
ligt, att det visas för en hel del forskare och för andra och 
lika naturligt är, att under de samtal, som därvid uppstå, en hel 
del goda iakttagelser göras och anmärkningar framställas. Det 
är mycket möjligt att min uppsats kunnat taga intryck av vad 
jag sålunda hört utan att det är mig möjligt att kunna ut
skilja detta utifrån kommande vetande från mina egna iakt
tagelser och tankar. 

Kungagravar och medeltidshistoria. 

Av 

NAT. BECKMAN. 

»nder titeln "När de döda vittna" har prof. Furst ut
givit ett litet arbete, som kan påräkna livligt in
tresse bland vänner av vår äldre historia. Arbetet 
meddelar i vissa partier andras tidigare publicerade 

resultat, men det ger då i överskådlig form sådant stoff, som 
eljest blott med svårighet åtkommes i dyra och svårtillgäng
liga specialverk. I andra partier meddelar det förut icke pu
blicerade resultat av Fursts egna forskningar. I båda fallen 
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innebär arbetet ett målmedvetet försök att bringa i användning 
det slag av källor, som av Erslev i hans Historisk teknik nam
nes i första rummet men i det praktiska arbetet nog alltid 
kommer att intaga en ganska blygsam plats såsom medel för 
kontroll och komplettering av de vanliga källornas uppgifter: 
"lämningar av forntidsmänniskorna själva". 

Att skriva en recension över arbetet överstiger helt och 
hållet närvarande författares kompetens. Icke nog med att 
jag saknar förutsättningar att bedöma Furst på hans speci
ella område. Även övriga partier undandraga sig min gransk
ning såväl på de första sidorna, vilka beröra arkeologien, 
som på de sista, vilka behandla Kari XII. Men å andra si
dan har jag tämligen ingående sysslat med de ting, som be
handlas i bokens stora mittparti, vilket behandlar vår äldre 
medeltids historia. Det må därför förlåtas, att jag tager tid
skriftens utrymme i anspråk för några till detta parti knutna 
undersökningar. 

Början sker med den norska grenen av Ynglingaätten. 
Det historiska problemet är här synnerligen intressant. Det 
gäller pröva hela den muntliga tradition, som ensam uppbär 
detta parti av historien. Icke så länge sedan kunde man höra 
den frågan kastas fram, om Harald Hårfager överhuvud exi
sterat. Nu tro sig norska arkeologer med rätt stor bestämd
het kunna identifiera skeletten av två medlemmar av ätten: 
I Osebergsskeppet finna vi skelettet av Haralds farmoder, Åsa, 
vars namn i ljudlagsenlig form utgör första led i gårdsnamnet 
Oseberg. Och i Gokstadhögen ha vi hennes mans son i ett 
annat gifte, Olav Geirstadaalf, så att vi kunna verifiera tradi
tionens uppgift om hans betydliga kroppslängd och översätta 
Tiodolfs "fotvärk" med "höggradig ledgångsreumatism + för-
bening av senorna". I detta parti är Furst huvudsakligen re
fererande i förhållande till A. W. Bröggers avhandling om 
Borrefyndet1 och det stora av flere forskare samfält författade 

1 Skrifter, utgit af Videnskabsselskapet i Kristiania 1916. 
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verket om Osebergsskeppet m. m. Men en egen insats, och 
en mycket intressant sådan, har Furst gjort. 

Han har ställt de traditionella uppgifterna om kungarnas 
utseende i mendelismens belysning. Till en början antyder 
han, att rödskägg och guldskägg beteckna "rödhåriga" vari
anter av i förra fallet en pigmentrik, mörk, rastyp, i senare 
fallet en blond sådan. Vestfoldsättens huvudmassa har varit 
blond, men med Åsa, dotter av Harald Rödskägg från det ännu 
i dag till väsentlig del av mörklagt folk bebodda Agder in
kom i ätten en pigmentrik rastyp. Dess fortplantning i de 
följande generationerna ter sig ganska mendelistiskt, Haralds 
dotterson heter Halvdan svarte, av dennes sonsöner heter en 
Halvdan vite, men hans tvillingbroder åter Halvdan svarte 
o. s. v. Däremot äro fortfarande de flesta medlemmarna blonda. 
Harald själv har nog närmast fått sitt namn därav, även om 
den bekanta "luvan" verkligen klipptes då han erövrat Norge. 
Och kanske kommer man åter till den tanke, som en gång 
framkastats, att Olav Geirstadaalvs son Ragnvald Heidumhar 
icke hade något namn med betydelsen hög utan att även han 
fått sitt namn efter en hårfärg, som bäst motsvarade ättens 
traditionella utseende och tidens skönhetsideal. Hårfärgen har 
i varje fall tydligen sysselsatt vederbörande själva. Halvdan 
svarte såg sin talrika avkomma i drömmen: den represente
rades av hårlockar med olika färg och skönhet. Den fagraste 
och ljusaste representerade Olov den helige. 

Då det knappast tillhör folktraditionens kompositionslagar 
att ordna släktdragen mendelistiskt, så får man väl anse Fursts 
påpekande, som här utförts med ett par nya detaljer, såsom ett 
starkt indicium för att en historisk kärna, och en icke allt för 
ringa sådan, döljes under dessa sagor. Frankiska annaler1 be
rätta i varje fall, att "Vestfaldingi" erövrat Nantes 843, alltså 
just vid den tid, till vilken arkeologerna och Are tämligen sam
stämmigt förlägga Vestfoldättens framgångsrika erövringspolitik. 

1 Monumenta Germanice historica, Scriptores II, 253. 
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Om FUrst i sin första uppsats är nådig mot den så olika 
bedömda isländska traditionen, så är han mer sträng i den 
följande, som handlar om Sven Estridssons ätt, närmast stam
fadern och dennes moder. Här bygger Furst på Hansens be
kanta undersökningar. Fursts släkttavla innehåller ett förbi
seende utan betydelse för undersökningen, i det den låter Val
demar II vara son i stället för broder till sin företrädare, Knut VI. 
Men den innehåller en uppgift, som är avsiktlig och säker
ligen oriktig: att Sigrid Storråda skulle vara ohistorisk och 
Estrid en dotter av Sven Tjuguskäggs slaviska drottning Gun
hild. Som nytt bevis anför Furst, att han tror sig kunna kon
statera en avsiktlig deformering (genom ombindning) under 
spädbarnsstadiet, som skulle tyda på för Norden främmande 
folksed. Vad man närmast skulle vänta av Furst vore ett på
visande av slaviska rasdrag hos Estrids bevarade kranium. 
Något sådant påvisande har icke skett. Icke heller prof. Han
sen, som jag direkt interpellerat, har funnit något enda drag, 
som tyder åt detta håll, detta i bestämd motsats till förhål
landet med drottning Sofia. Prof. Hansen tror ocksä, att vad 
Furst tolkar som deformering, kan tolkas på annat sätt. Frå
gan om Sigrid Storråda ligger sålunda på ungefär samma sätt 
som förut.1 Vi få som förut väga mot varandra Adam, som 
kanske ändå kunnat förväxla Sven Tjuguskäggs två hustrur, 
och den nordiska traditionen. Vi få som förut hänvisa på att 
något längre fram alldeles liknande förväxling faktiskt sker, 
då den samtida Helmold låter Ulfhild vara Magnus Nilssons 
moder, ehuru vi mycket väl veta, att hon blott var hans styvmor. 

Att Weibull har orätt, är för mig tämligen säkert. Till en 
början veta vi, att den muntliga traditionen på Island redan 
under Are blivit föremål för en kritisk prövning, som Snorre 
i stor utsträckning utnyttjat. För det andra strider det mot 
vad vi i våra dagar se, att en huvudperson av Sigrids dimen
sioner skulle uppdiktats. Prof. Liestöl redogjorde i ett före-

1 Rörande de danska konungarna hänvisas till Hansen, De äldste konge-
grave og Bispegrave i Roskilde, som delvis refereras av Fiirst. 



26 Nat. Beckman. 

drag här i Göteborg (och senare i Lund) för vissa släkttradi
tioner, som han upptecknat. De omfattade icke mindre än 
11 släktled. De hade kontrollerats med arkivaliskt material, 
som icke med någon sannolikhet kunde antagas ha varit känt 
av berättarna eller deras sagesman. De hade därvid visat sig 
sanna i alla huvudpunkter av det rent objektiva: alla perso
ner och händelsernas grunddrag voro riktiga, medan det inre 
sammanhanget överarbetats för att tillfredsställa vissa etiska 
grundlagar, och en del utsmyckande detaljer hämtats från 
kändra vandringssagor, t. ex. själva kung Polykrates ring. — 
Slutligen ha vi lätt att inse, att grundlaget för ättens tradi
tioner och det praktiska syftet med deras bevarande varit att 
förklara åtkomsten av ättens jord. Nu ha vi en dansk och en 
därav oberoende svensk (sörmländsk) uppgift om Sigridlev, 
Sigridsarvet.1 Att dessa skulle vara i senare tid uppfunna, 
är ytterligt otroligt. Jag har i Personhistorisk tidskrift 1912 
sökt identifiera några av de till Sigridlev hörande gårdarna. 
Vissa av dessa få ett läge, som stämmer utmärkt med tradi
tionen om Skoglartoste, vikingahövdingen, såsom Sigrids fader. 
De ligga i Lunda socken, vid en å, som väl var för smal, om 
en anfallande fiende ville göra ett plötsligt överfall, men utan 
fall och tillräckligt bred för markens ägare, då han på hösten 
ville föra sin vikingaflotta i säkerhet, för övrigt med en utsikt, 
som påminner om Sverkersgårdens vid Alvastra, en jord, som 
påminner om Östgötaslättens eller Skånes, i det hela ett läge, 
som kan betraktas som idealiskt för en storbonde och vikinga
hövding.'- Jag vågar sålunda fortfarande tro, att vi få behålla 
Sigrid såsom en i huvudsak historisk person. 

1 Valdemar II:s jordebok — Konungalängden i Cod. Holm. B. 17, 
tryckt i Scriptores rerum Suec. I, 2 i., Smästycken på fornsvenska I: 270 ff. 

2 Min för ändamålet särskilt gjorda rekognoscering skall framläggas i 
Namn och Bygd, ett kommande häfte. Gårdarna i fråga heta Valsberg och 
Rinkaby, de ligga väster om Jönåkers station, synliga frän järnvägen Nykö
ping—Norrköping. Ett par andra gårdar, som ocksä synas ha tillhört Sigrid
lev, ligga på ungefär en mils avstånd, Istad åt öster, Eneby ät norr. Run
stenar i trakten tyda pä vikingafärder. 
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Av övriga undersökningar, som särskilt beröra svenska 
intressen, kan nämnas den, som ägnats åt drottning Sofia, 
Sverker d. ä:s styvdotter, Valdemar I:s gemål. Hos denna är, 
enligt Hansen, den slaviska typen utpräglad. Hon var också 
från ett sydligare område (Minsk i Ukraina eller Halicz i Ga-
lizien), där avvikelserna från nordisk typ böra ha varit ganska 
utpräglade. Hon namnes i en samtida källa som en ovanlig 
skönhet; för skönhet var nog enligt de flestas uppfattning blond 
färg ett villkor, men detta oaktat är det väl hon, som i vår 
egen konungaätt infört det mörka inslag, som återfinnes hos 
hennes dotterdotters son, Magnus Ladulås, "Kittelbotaren", 
vars skelett senare undersökes av Furst. Hennes moder Ri
kissa blev i tredje giftet förenad med Sverker och kommer att 
i förbigående nämnas i det följande. 

Mest nytt kommer fram på det kapitel, som handlar om 
"Stenkilska ätten och gravarna i Vreta kyrka". Här fruktar 
jag, att den auktoritet, som Först äger som anatom, möjligen 
i traditionen kommer att överflyttas på områden, där han icke 
i samma grad är auktoritet, och därigenom ge fortsatt liv åt 
åsikter, som i varje fall måste betecknas som oriktiga eller 
milt uttryckt mycket osäkra. Till en början träffa vi det från 
källorna hämtade uttrycket "götarna", vilket dock blott är en 
hos Saxo mötande onöjaktighet. I svenska källor möta väst
götarna som ett folk för sig med andra pretendenter och in
tressen än östgötarna. Vidare avfärdas det källkritiska pro
blemet allt för lättvindigt med följande ord (s. 55): "Man skulle 
tycka, att på hans (Johan III:s) tid det funnits en tradition, att 
dessa tre konungar legat på de ställen, där han uppreste monu
menten över dem, eller åtminstone att de haft sina gravar i Vreta." 

Redan själva gravundersökningen visar, att detta icke är 
tillräckligt. Enligt Fursts egen åsikt är "Ragvald Knapphöv-
des gravkor" i verkligheten Inge d. y:s. "Magnus Nilssons" 
härrör från slutet av 1200-talet o. s. v. 

Resonnemanget är för det andra inkonsekvent. Den, som 
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antager, att den isländska traditionen, trots Åres kritiska be
arbetning c. 1130, skulle ha kunnat under tiden 1000—1230 
skapa en person av Sigrid Storrådas dimensioner alldeles av 
intet, den äger knappt rätt bygga på antagandet, att icke den 
vida sämre vårdade svenska traditionen under dubbelt så lång 
tid skulle ha kunnat flytta mindre centrala personers grift-
platser. 

För det tredje äro vi, särskilt genom Rosmans undersök
ningar om Rasmus Lodviksson, underrättade om beskaffen
heten av den historiska traditionen på Johan lll:s tid. Under
rättelserna äro sådana, att vi nog vid problemets hyfsning 
måste sätta denna traditions värde = 0 och sålunda godtaga 
endast det, som visar sig kunna härledas ur ännu tillgängliga 
källor. 

Att vi i gravskrifterna i Vreta ha mer inflytelser av före
gående tids historiska författare, särskilt Ericus Olai, bröderna 
Petri och Johannes Magni än från muntlig tradition, blir vid 
en jämförelse genast klart. Sammanblandandet av Inge d. ä. 
och Inge d. y., det förryckta släktförhållandet mellan Inge d. y. 
och hans broder Filip såsom far och son må gälla som exem
pel. Kombinationen i det hela av de tre kungagrifterna i ett 
slags Riddarholmskyrka är så genomskinlig i sin hypotetiska 
karaktär, att det är förvånande, att man icke längesedan all
mänt genomskådat sammanhanget. Kyrkoherde Vågmans lilla 
handbok över Vreta, i kritisk omsikt överlägsen mänga ar
beten av mer professionella vetenskapsmän, har blivit sorgligt 
förbisedd.1 Vad särskilt beträffar Magnus Nilsson, Margareta 
Fredkullas son i äktenskap med kung Nils i Danmark, en 
herre, som kommer att spela en framträdande roll i den föl
jande undersökningen, så kan om honom ingen svensk me
deltidstradition uppvisas. Varken den prosaiska krönikan eller 
lilla Rimkrönikan ha en aning om honom. Det är först Ericus 

1 Jfr t. ex. vad Sv. Turistföreningens årsskrift 1911, s. 372 ff., sär
skilt s. 377 bjuder sina 50,000 läsare. 



Kungagravar och medeltidshistoria. 29 

Olai, som under erkänt och påtagligt inflytande från danska 
källor inför honom i vår konungalängd. 

Värre ändå är kanske, att även då en verklig klostertra
dition kan uppvisas, icke ens denna är pålitlig. Vi ha upp
gifter i flere krönikor om en Sune Sik, som uppges vara son 
till Sverker d. ä. och morfar till Birger Jarl. Uppgifterna gå 
tydligen tillbaka på en uppgift, som efter ett förlägg i Linkö
pings franciskanerkloster lämnats i en bok i Värnhems kloster. 
Den är av Bure avskriven i hans Sumle, s. 74 i upplagan i 
Sv. Landsm., Bih. I. Såsom redan av O. Vågman (Vreta klo
ster s. 16) och oberoende av honom av mig (Ur vår äldsta 
bok s. 36) framhållits, är detta säkert ett fel, som består i att 
en donator till klostret från år 1297 oförskyllt blivit införd i 
konungaätten. Hur detta fel kunnat uppkomma, skola vi nedan 
söka visa.1 

Enligt Furst är ingen konung "genom historia och tra
dition" så bunden vid Vreta som Inge d. y. Det historiska 
bandet är i varje fall mycket svagt. Västgötalagens konunga
längd uppger utan vidare, att han blivit förgiven i Östergöt
land. Det är först i översättningen av denna i Registrum Up-
saliense — en översättning, som kanske går tillbaka just på 
vår handskrift av västgötalängden men gör enstaka tillägg ur 
andra traditionskretsar, — som orten närmare bestämmes till 
Vreta. Tidsavståndet är alltså åter lika stort som mellan Sig
rid Storråda och Snorre. På denna enda uppgift återgå alla 
senare uppgifter och "traditioner". Vreta blev 1162 av Karl 
Sverkersson skänkt till ett kloster, om egendomen från början 
tillhört hans far eller hans mor få vi icke veta. Det förra al
ternativet förefaller a priori sannolikare på grund av grann
skapet med Sverkers stora godskomplex, särskilt med Kaga, 

1 Bures uppteckning, som ger den äldsta formen av både sägnen om 
Folke Filbyter och om Ketil Känia (Okristen) har, emedan den kommit att 
inflyta i en folkloristisk publikation, blivit ganska allmänt förbisedd bland 
historici: så synes Hallström, som behandlat sägnen i Meddelanden från 
Östergötlands fornminnesförening 1912 alldeles ha saknat kännedom om 
Bures uppteckning. 
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som enligt cisterciensertraditionen1 var Sverkersättens stam
gård. Men det senare alternativet måste ocksä hållas öppet. 
Gården kan ha tillhört Ulfhild, och den kan då antingen vara 
hennes fädernearv eller den kan ha tillfallit henne i och med 
hennes första gifte med Inge d. ä.2 

Uppgiften att Inge blivit förgiven i Vreta har utbyggts 
med en rad hypoteser, icke blott den, att han ägt gården, utan 
även den, att han där (1128) grundat ett Bernhardinerkloster. 
A priori äro andra hypoteser lika sannolika, t. ex. den, som 
också har uppställts, att han befunnit sig på krigståg, eller 
den, som med utförande av Munchs uppfattning3 kunde upp
göras, att han varit på besök hos någon, som stod i förhål
lande till hans hustru och därvid under hennes medverkan 
blivit tagen av daga. Att gården tillhört Inge, västgötakungen, 
kan ingalunda a priori antagas för givet, men en möjlighet är 
det, och förhållandet skulle ha en analogi däri, att Karl Sver
kersson, östgötakungen, senare visar sig äga en enstaka be
sittning i Västergötland (Gudhem); låt vara, att vi här mer 
omedelbart finna en rimlig förklaring — Gudhem kunde genom 
Ulfhild ha kommit in i släkten från Stenkils ätt. 

Innan vi gå vidare, måste en del andra personhistoriska 
frågor utredas. I den mån de endast utgöra upprepningar av 
vad jag anfört i Personhistorisk Tidskrift 1912 och 1914, 
kunna de lämnas helt kortfattat. I några fall skola förut gjorda 
uttalanden preciseras eller modifieras. 

För det första fasthåller jag, att Ragvald Knapphövde icke, 
såsom Schuck, Svensén och nu Fiirst antaga, kan vara iden
tisk med Inges son Ragvald. Redan källornas tystnad vore 
misstänkt. I själva verket säger den näst äldsta källan, den 
sörmländska längden till 1333 i Cod. Holm B 17 raka mot
satsen: den nämner båda i olika sammanhang som olika per-

1 Se Bures ovan citerade uppgift. 
2 Att gärden varit Karls fädernearv uppges av mig, Personhist. 

Tidskr. 1912, s. 10, men denna uppgift går utöver källan. 
3 Det Norske Folks Historie II: 725. 
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söner. Och den äldsta källan, Västgötalagens konungalängd, 
säger samma sak indirekt, då den nämner Ragvald efter de 
vemodiga avskedsord, varmed den slutar behandlingen av Väst
götaätten. Och Saxo låter ju Ragvald tydligt framstå som 
svearnas konung, en motkonung till götakungen Magnus. Av
görande är, att den arvgång, som skulle resulterat, om Rag
vald överlevat sin far, strider mot vad vi erfara om de föl
jande händelserna. Intressant är Fursts antagande, alt nam
net Knapphövde icke, såsom Hildebrand antagit,1 skulle avse 
psykiska egenskaper (häftighet, "korthet om huvudet") utan 
huvudformen, alltså vara att tolka "trindskallen", brakycefalen. 
Vidare måste vi söka bestämma Eriksättens anknytning till 
Sverkers ätt. Furst anser alldeles klart, att Eriks drottning 
Kristina var dotter av Inge d. y. och Ulfhild, och så har jag 
tidigare (med behörig reservation) efter svensk källa2 varit be
nägen antaga. Men jag tror nu, att denna åsikt måste upp
givas. Knytlinga saga uppger, att hon varit dotter till Inge 
d. ä:s dotter Katarina, som varit förmäld med Björn Järnsida, 
Erik Ejegods sonson. Knytlingasagans uppgift har synts be
tänklig ur den synpunkten, att både Erik själv och hans son 
måste, om den skall vara möjlig, antagas ha varit fäder redan 
vid omkring 20 år.3 Detta, som förefaller oss otroligt, är från 

1 Sveriges historia intill 20 seklet 2:95. Knapphofdi är pä isländska 
en slags bägare, stor som ett manshuvud. 

2 Konungalängden i Cod. Holm, B. 17, ovan citerad, s. 26, 30. 
3 Eriks födelseår måste ha varit 1056 ungefär. Hans son Harald Kesia 

kan sålunda antagas ha varit född ungefär 1078; mycket senare kan det icke 
skett, dä han år 1102 var gammal nog för att under faderns pilgrimsfärd 
övertaga riksstyrelsen. Efter samma beräkningsgrund skulle Björn Järnsida 
kunnat vara född c. 1100, hans maka Katarina får då antagas vara född något 
senare, alltså efter det hennes syster Margareta blev giftasvuxen, något i sig 
icke orimligt. För Kristina få vi dä ett födelseår omkring 1122 och för 
hennes son Knut, som var förlovad vid faderns död 1160, ett möjligt fö
delseår omkring 1140. Om både Harald och Björn veta vi, att de varit bland 
de äldste av sina fäders söner. Min nuvarande åsikt sammanfaller med K. B. 
Westmans, Den Sv. kyrkans utveckling från S.t Bernhards tidevarv till 
Innocentius III:s, s. 77. 
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medeltida synpunkt icke omöjligt. Ett allmänt skäl att till
mäta Knytlingasagan större källvärde, än jag förut gjort, ligger 
i C. Weibulls påvisande av en för Knytlinga och Saxo ge
mensam äldre källa. Ett mer speciellt skäl ligger i namn
skicket inom Eriks ätt. En av Eriks söner har visserligen fått 
ett namn från Hallstens ätt, Filip, men efterföljaren i tronan-
språk har namnet Knut, vilket bäst förklaras genom anknyt
ning till Erik Ejegods ätt — Knut måste vara född senast på 
1140-talet, och om hans mor var nära släkt till den 1131 fallne 
Knut Lavard, blir valet av namn synnerligen plausibelt. Och 
de kvinnliga namnen i Eriks familj äro identiska med dem, 
som förekomma i Inge d. ä:s och Knut Lavards; döttrarna heta 
Margareta och Katarina, och båda dotterdöttrarna Kristina. 
Viktigt är också K. B. Westmans påpekande, att om anknyt
ningen förmedlats av en mer okänd ättemedlem (Katarina), en 
omstöpning i traditionen, som förenklade arvgången (genom 
Inge), är lätt förklarad, medan en omdiktning i motsatt rikt
ning knappt är tänkbar. Den gamla filologiska regeln att före
draga "lectio difficilior", den vid första påseendet orimligare 
varianten, gäller nog ibland även för historisk kritik. Namnet 
Inge var belagt av Inge Krokrygg i Norge och blev icke ledigt 
förrän året efter Eriks död (1161). Slutligen tillkommer en ny 
källuppgift, som icke varit utnyttjad, Abbot Wilhelms 1194 ut
arbetade släkttavla. Denna, som jag citerar efter Gertz, Scrip-
tores minores Historiae danice, s. 183 (med en självklar rät
telse ur parallelltexten s. 182) lyder: "Vnde constat, Walde-
marum, regem Dacorum, et Bela, regem Hungarorum, fuisse 
consobrinos. Sed et Canutus, rex Sveciae, et Sivardus, rex 
Norvegiae, in secundo consanguinitatis gradu eis erant propin-
qui", vilket jag tolkar: Därav framgår, att Valdemar, dan
skarnas konung, och Bela, ungrarnas konung, voro kusiner. 
Men även Knut, konung av Sverige, och Sigurd, konung av 
Norge, voro i den därpå följande graden av släktskap 
befryndade med dem." Jag sammanställer ett släktregister, 
sådant det efter denna och andra källor kommer att te sig för 
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Inge d. ä:s ättlingar i den mån de beröra våra här behand
lade problem. 

Inge d. ä. K. S. 

Ragvald. 

Ingrid. 

Inge. Magnus. 
K. N. K. S. 

11161 f 1161. 

Margareta. 
D. N. o. D. 

Magnus 
11134. 
Knut. 
K. D. 

t 1157. 

Krisl 

Ingeb. 

Vald, I. 
K. D. 

11182. 

ina (D. i Novgorod). 

Malmfrid. On. syster. 
D.N.o.D. 
Kristina. Bela. 
Magnus K. i Ung. 

Erlingsson. 
K. N. f H85. 

Sigurd. 
Motkon. i Norge. 

i-1194. 

Katarina. 

Kristina. 

Knut Eriksson. 
K.S. v 1196. 

Som vi se, bli de spärrade orden korrekta med avseende 
på Knut Eriksson, om hans mor var den, vi här antagit. Låta 
vi henne åter vara dotter till Inge d. ä., så få vi ännu ett släktled 
utanför vår tavla här. Beträffande Sigurd är uppgiften onöj
aktig, då han enligt kanonisk räkning är fyra led avlägsen 
från närmaste gemensamme stamfader, alltså icke i närmast 
följande utan därpå följande släktled är befryndad med Bela 
och Knut. Denna onöjaktighet synes dock icke tillräcklig att 
beröva källan auktoritet. 

Sedan vi nu vunnit klarhet över de eventuella sterbhus-
delägarna, skola vi söka verkställa arvskifte efter Inge d. ä. 
Det politiska arvet var icke att tillträda, så länge hans (broder 
och) brorsöner voro i livet. Vi känna icke närmare de förhål
landen, som gjort, att dessa utan vidare synas ha fått före
trädesrätt; men själva faktum synes stå fast. Vid fördelningen 
av privatförmögenheten ha vi att räkna med två alternativ. 
Antingen var Ragvald i livet, och då fick han allt, eller också 
var han död, och då blev hans dotter utan. Det förra alter
nativet motsäges, synes det mig, absolut av den följande ut
vecklingen. Den rika arvtagerskan, som kunde dela med sig, 
var icke Ingrid Ragvaldsdotter utan hennes faster Margareta 
Fredkulla. Om vi antaga, att Ragvald var död, så få näm
ligen systrarna dela arvet. Men ånyo få vi lämna åsido Kri-
3 — Fornvännen 1921. 
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stina. Hon uppehöll sig visserligen icke "i Grekland", såsom 
Västgötalagen, efter orden tolkad, säger, men säkerligen så 
fjärran, att bestämmelsen om "borgerlig död" på henne ägt 
tillämpning. Såsom arvingar framstå då endast Margareta 
Fredkulla och Katarina. Att de verkligen så varit, synes fram
gå av Margaretas ädelmodiga och efter mänskligt sätt att se 
kloka, men dock till sina följder olyckliga åtgärder. Margareta 
beslöt nämligen att dela med sig av sina arvegods, så att 
brorsdottern Ingrid fick en fjärdedel, systerdottern Ingeborg 
en fjärdedel. Hon har tydligen velat utjämna den hårdhet, 
som arvsbestämmelserna medfört och samtidigt skaffa sin son 
vänner. Av Ingeborgs systrar var den ena drottning i Ungern, 
den andra i Norge, varken ömmande omständigheter eller hän
syn till sämjan i Danmark kunde behöva framtvinga någon 
gåva åt dem.1 

Då det politiska arvet efter Inge d. y:s död blev ledigt, 
uppstod villervalla. Många kunde tävla. Bäst utsikter hade 
ju Magnus Nilsson, Margaretas son. Han hade sin maktställ
ning i Danmark att lita till, och han var redan en kraftig man, 
som redan åtskilliga år förut (1123 eller 1124) deltagit i ett 
krigiskt företag, den s. k. Kalmar leding. Som medtävlare 
hade ju Ingrids man, Henrik Skadelår kunnat framträda, men 
Henrik valde i sin danska politik att sälla sig till Magnus an
hängare; givetvis har han handlat efter samma princip i de 
svenska angelägenheterna. Då både Magnus och Henrik föllo 
1134, blev situationen ändrad. Kristinas döttrar synas icke 
ha reflekterat, Ingeborg var en maktlös änka; Malmfrid blev 
änka i Norge (1130) och straxt efteråt drottning i Danmark, 
och den ungerska drottningen hade väl varken lust eller ut
sikter. Ingrid hade endast minderåriga söner, som icke kunde 
uppträda på stridsplatsen — ännu. Katarinas man, Björn Järn
sida, dränktes av den segrande Erik Emune, som misstänkte 
hans trohet (1134). 

1 Hur meningslös åtgärden blir, om Margareta antages ha fått endast en 
hemgift och Ingrid varit universalarvinge, inses omedelbart. 
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Ingrid skulle ju rent formellt ha stått utanför, då hon pri-
vaträttsligt varit utan arvsrätt. Men härtill kom ännu en sak: 
om hon kunde få någon, som satte makt bakom hennes an
språk, så voro de kanske att räkna med. Då hon gav sin son 
med kung Harald Gille namnet Inge, så antydde hon där
med, att hon ännu ansåg sig bära uppe ätteanspråk efter 
sin farfader. Hennes tid kom senare. Men före henne kom 
Erik; det ser i det hela ut, som om det avgörande helt enkelt 
varit, hur snart en manlig målsman för de kvinnliga ättlingar
nas anspråk kunde framträda. Att beteckna Erik som en "vål
dets man", såsom Key-Åberg gjort, synes icke befogat. Hans 
anspråk voro lika klara som många andras och klarare än 
Sverkers. Så snart Ingrids son nått manbar ålder och vunnit 
nödiga maktmedel, är det han, som uppträder. Kungadråpen 
vid Ålebäck, julnatten 1156, och vid Trefaldighetskyrkan, den 
18 maj 1160, äro hans försök att skaffa sig den "representa
tionsrätt", som tidens arvsordning vägrat honom. 

Tills vidare äro Hallstens ättgren och Ulfhild skjutna åt 
sidan. Men Ulfhild handlar. Liksom Ingrid Ragvaldsdotter, 
Magnus Henrikssons moder, söker hon på äktenskapsmark
naden vinna det stöd för sin sak, som hennes kvinnliga kön 
och frånvaron av vuxna söner vägrat henne. Den starkaste 
pretendenten är från början Magnus Nilsson. Med honom 
själv kan hon icke träda i äktenskap, men faderns tron har 
en plats ledig för en drottning. Ulfhild intager den. Hon 
uppmuntrar ivrigt Magnus aggressiva politik i Danmark. Då 
denna misslyckas, är hon färdig med de danska pretenden
terna. Hon överger sin make och är snart förenad med den 
nye pretendenten, storbonden Sverker. 

Sverker själv, hans son Karl och följande ättlingar upp
ges ju vila i Alvastra. Men en av Sverkers söner, den äldste, 
som hette Johan, dog tidigare. Han skall ha varit en glad 
och kvick man, som diktade skämtvisor över sin samman-
bragte broders, Knut Magnussons, olyckor. Själv skall han, 
enligt Snorres Edda, ha blivit besjungen av två isländska skal-
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der, Einar Skulason och Halldor Skvaldre. Snorreeddan kallar 
honom jarl, den citerade cisterciensertraditionen dux. På grund 
av ett kvinnorov, då han tagit till sig en halländsk kvinna och 
dennas svägerska och trätt i förhållande till båda, skall han 
ha blivit dödad på ett ting kort före Sven Grades härtåg till 
Sverige under vintern 1153—54. Tydligen har Johan god 
rätt att vila i Vreta, vare sig nu detta ursprungligen varit 
faderns eller moderns gård. 

Det gäller nu att se till, hur de gjorda fynden förhålla 
sig till vad vi sålunda veta om de personer, som närmast 
kunna förmodas vila i Vreta. Till en början slå vi fast, att 
Först funnit nordisk prägel på alla de tillvaratagna skeletten. 
Vi sluta därav genast, att Sverkers andra gemål, Rikissa från 
Minsk (eller Halicz) och hennes barn icke kunna komma ifråga. 
Rikissas dotter Sofia, Valdemar I:s drottning, företer enligt 
Hansens förut berörda undersökning ett så utpräglat slaviskt 
utseende, att väl hennes mor och hennes halvsyskon skulle 
företett drag, som visat bestämda avvikelser från nordisk typ. 
För vinnande av överskädlighet sammanställer jag i form av 
en tabell de uppgifter, som Först lämnat på olika ställen i 
sin bok, med enstaka tillägg ur själva den skriftliga rapporten. 
Bokstäver och nummer efter Först med undanlag av X—Z, 
som införts nya. 

Rörande fyndomständigheterna meddelas följande: Gra
varna måste härröra från förra delen av 1100-talet, alltså före 
den tid, då Karl Sverkersson här grundade ett nunnekloster. 
III och IV ha samma form. Fragment av ett 1000-tals-monu-
ment vittna om gammal kyrkogård. Kapellet, som är äldre 
än kyrkan, är tydligen byggt för mycket förnämt folk. Grav IV 
ligger lägre än de övriga, tydligen äldst; I—III ligga sida vid 
sida. I är tydligen från början gjord för en man av ovanlig 
längd. De lösa benen C ha överflyttats då I och II samtidigt 
voro öppna, tydligen för att bereda plats för A och D.1 

1 C. M. Furst, När de döda vittna, s. 59 ff. 
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Svårt olycksfall (illa läkt benbrott). Delvis 
naturligt läge, säl. nedlagt efter B men 
före X; samtidigt med D. 

Låg skalle (deformerad?). Gravens första 
ägarinna. 

Lösa ben, tillhörande skelett E. 

Oordnade ben. Yngre än E, äldre än F, 
samtidigt med A. 

Oordnade ben; gravens förste ägare; jfr C. 

Naturligt läge; yngst i graven. 

Ljus härlock; graven djupare och i övrigt 
tydligen den äldsta av alla. Angivna ål
dern minimum.3 

Allra sist nedlagt, mycket sent. 

Näst sist inlagt i denna grav. 

Enl. Furst näst äldst av alla. Vatten i hjärnan. 
Ryggraden förstörd av tuberkulos. 

För att på ett ställe sammanföra, vad läsaren söker på 
ett ställe meddelas här Fursts identifikationer: B = Drottning 
Ulfhild; E = Magnus Nilsson; J = Inge d. y. Mina egna iden
tifikationer meddelas nedan s. 46 f. 

Utom genom sina betydande dimensioner utmärkas ske
letten av muskelfästen, som tyda på ett kraftigt muskelsystem. 

Vid ett försök till identifikation av skeletten får man en-

1 Kraniets form något avvikande. 
2 Kraniet till stor del multnat; de bevarade resterna tyda på nordisk 

typ, särskilt nackknölen. 
3 "Kan vara mycket äldre" säger rapporten ursprungligen; "mycket" 

har strukits. 
4 "Ej osannolikt ett gossebarn", Fursts rapport. 
5 Det av "hydrocefali" förstorade huvudet företer nordisk typ. 
G Hela graven 127 cm. 
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ligt min ovan motiverade åsikt icke utgå från traditionen på 
Johan III:s tid utan från det enda säkra faktum, att marken år 
1162 var i Karl Sverkerssons ägo. Då gravarna tydligen av
setts för mycket högt uppsatta personer, är det icke möjligt 
att gissa annat än på personer, som stodo Sverkersätten 
mycket nära. Kvinnan, som utgör medelpunkten i det hela, 
kan icke gärna vara någon ringare än drottning Ulfhild, däruti 
är jag fullständigt ense med Först. Att kraniets form något 
avviker från de övrigas, gör ingen svårighet. Ulfhild var norska, 
och bland namnen i hennes släkt är det ett, Njdl, som med 
säkerhet tyder på keltiskt inslag, ett annat, Finn, som må
hända tyder på finskt-lapskt sådant. 

Då man finner en gravserie med en kvinna i mitten, en 
man till höger och ett barn till vänster, så är väl den första 
gissning man gör, att vi här ha man, hustru och barn. Då 
vi veta, att Sverker vilar i Alvastra, så måste vi här se Ulfhilds 
förste man, Inge d. ä. Och vi måste då tänka oss, att gården 
varit antingen Ulfhilds arvegods eller genom arv eller morgon
gåva tillfallit henne genom hennes första äktenskap. Att bar
nets grav är av något äldre typ, samma typ som den djupare 
belägna graven IV, behöver alls icke utgöra något hinder för 
vårt antagande. Det ger blott anledning till den slutsatsen, 
att barnet dött före föräldrarna. Om icke kombinationen med 
Magnus Nilsson kommit emellan, så hade väl denna rimliga 
hypotes varit den, som omedelbart erbjudit sig. Nu tror emel
lertid Furst, att mannen till höger är icke Inge d. y. utan 
Magnus Nilsson. 

Detta är kombinationens svaga punkt. Det enda positiva 
skälet för antagandet, att han vilar här, är (frånsett "traditio
nen") den ovanliga kroppslängden. Först meddelar (s. 68), att 
en dylik kroppslängd bland värnpliktiga år 1898—99 icke upp
visats i mer än ett fall på 45,000. Detta gör onekligen sam
manställningen lockande. " Han var störst av alla män i Danmark" 
säger Knytlingasagan (FMS 11:327). Han benämnes Magnus 
den starke (Heimskringla utg. av "Samfund til Udgivelse av gl 
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nord. Litt. 3 : 297). "Han höjde sig liksom Saul från skuldrorna 
lill hjässan över alla krigare i riket och (andra) samtida" säger 
Sven Aggeson (Scriptores minores Historia? danica? 1 : 131). 

Uppgifterna om Magnus stödjas därav, att liknande upp
gifter lämnas om medlemmar av hans fädernesläkt. Angående 
Erik Ejegod, Magnus farbror, meddelar Först ett par uppgifter: 
den mest bestämda är hos Saxo i sak, hos hans epitomator 
till och med nästan ordagrant lika med den, som lämnas om 
Magnus: Han bar skuldrorna lika högt som andra buro hjäs
san, resp. han höjde sig över folket från skuldrorna och ända 
upp. Uppgiften förlorar ju något i värde därigenom, att den 
visar sig på medeltida sätt vara en kliché, lånad från annan 
källa: den är med en lätt omredigering hämtad från Första 
Samuels bok 9, 2 och 10, 23.• Men huvudsaken står nog fast: 
Sven Estridssons ätt var en ovanligt reslig ätt, stamfadern 
själv 187 cm., Valdemar I 188 och Knut VI en verklig jätte 
203 cm.2 

Även Magnus mödernesläkt, Stenkilsätten, som ju var Inges 
fädernesläkt, har bestått av resliga, kraftigt byggda män. Om 
stamfadern Stenkil vet den fattiga svenska traditionen (Väst
götalagens konungalängd), att han var stark och god bågskytt 
(distansskytt), vilket dokumenteras med vissa nu icke längre åt
komliga skyttemärken. Senare skildras han i en isländsk källa 
som (på gamla dar) något fet och tung i sadeln.3 Om Inge 
d. ä. ha vi dels en vers, där han kallas en jjöbreidi, den bak-
brede. Mer smickrande skildras han under förhandlingarna i 
Kungbäll, där bl. a. Erik Ejegod var närvarande, såsom den 
resligaste men också digraste (Fagrskinna) resp. kraftigaste 
(Morkinskinna, Snorre) av de tre konungarna. Skulle vi taga 
Saxos skildring av Erik alldeles efter orden och låta denne 

1 Hos Gertz, Scriptores minores s. 130 (om Magnus) och 386 (om Erik 
Ejegod) citeras genom förbiseende I. kon. Stället hos Saxo återfinnes ed. 
Mtiller-Velschow s. 601. 

2 Hansen, a. a. 44 f. 
3 Fiatoboken III: 373, som här följer Morkinskinna, s. 89. 
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vara ett huvud över normallängd, så finge vi ju här Inge till 
ett riktigt vidunder. 

De isländska sagornas utförliga skildringar även av huvud
personernas yttre lämna icke sällan besked även om ögonens 
och hårets färg, pigmenteringen, såsom vi ju ovan ha exem
plifierat. Rörande Stenkils ätt ha vi en enda notis. Den gäller 
Inge d. ä:s sondotters son, Inge Krokrygg, som burit blont 
(vitt eller gult), lockigt, tunnt hår. Uppgiften går tillbaka ända 
till Agrip och måste tagas för god, då även Snorre, som är 
den yngste av de författare, vi taga i betraktande, har kunnat 
få den från personer, som sammanträffat med Inge; hans foster
fader var ju f. ö. nära befryndad med det norska konunga
huset, son av en oäkta dotter till Magnus Barfot. Inges blonda 
hår måste ha varit ett mödernearv, ty fadern Harald Gille var 
en svartögd, mörkhyad irländare, och farfadern tillhörde Ha
rald Hårfagers blandade ätt, vilket yttrar sig även däri, att 
hans egna söner, även med nordiska kvinnor, företedde väx
lande utseende.1 Den ljusa hårlocken i grav IV kan alltså 
mycket väl ha tillhört en Stenkilsättling. 

Fursts sammanställning av de resliga skeletten i Vreta 
med Magnus Nilsson, resp. Stenkilsätten, är sålunda i hög 
grad tilltalande, och jag vågar tro, i sin huvuddel riktig. Men 
frågan är, om den i alla delar kan uppehållas. Den svagaste 
punkten är som sagt Magnus Nilsson. Se vi på de historiska 
händelseförloppen, så blir det nog svårt, jag ville nästan säga 
omöjligt, att med dem förena antagandet, att Magnus vilar i 
Vreta. Det är sant, att den ansenliga kroppslängd, som repre
senteras av skelettet E icke finnes mer än i ett fall på 45,000 
bland värnpliktiga i Sverige år 1898—99, men samma kropps-

1 Jag utgår från att Harald lämnat riktig uppgift om sitt fäderne. Men 
om så icke vore, sä rubbar det icke mitt resonnemang. I sä fall blir blott 
det keltiska, mörka inslaget i Inge Krokryggs fäderne ännu starkare. — Bland 
Magnus söner med nordiska kvinnor skildras Eysteinn som blåögd och blond, 
Sigurd Jorsalafar som svart- eller brunhärig; en mindre känd son, Magnus 
nämnd blott i Fagerskinna, bär namnet röde, vilket tyder pä mörklagd typ. 
Heimskringla 111:379, 286 och 287; Morkinskinna 208, 167 och 168. 
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längd finnes i ett par fall bland de ganska få nordiska höv
dingar, som behandlats i Hansens ovan citerade arbete, utom 
konungaätten ha vi sannskyldiga jättar i biskop Asser och 
ärkebiskop Absalon. 

Se vi så på de politiska förhållandena, så är det svårt att 
finna något spär av vänskap mellan Sverker och Magnus. I 
det härtåg, som Magnus år 1124 (eller 1123) företog till Kal
mar, med kombinerat intresse för smålänningarnas religion 
och deras boskap, kom han i direkt kontakt med Sverkers 
speciella intresseområde och kanske med hans egna gårdar. 
Och Saxo, som berör de tvås inbördes förhållande, skildrar 
ingalunda Sverker såsom vännen, den där upptog vännens 
fallna mantel, utan mycket tydligt såsom den hänsynslöse med
tävlaren, den där begagnade sin medtävlares nödläge för att 
tillskansa sig fördelar. Därmed står den svenska uppgiften 
i utmärkt samklang, att Stenkilsättens (och väl bl. a. Magnus') 
speciella landsända, Västergötland, icke ville erkänna Sverker 
utan hade en tids interregnum under lagmannens och stor
männens styrelse. — Att Ulfhild under Magnus lyckosamma 
tid uppmuntrade hans agressiva politik mot Knut Lavard, är 
icke detsamma som att hon i nödens tid skulle blivit honom 
trogen. Motsatsen framgår rätt klart av att hon övergav hans 
fader för att sluta sig till den nye pretendent, som syntes ha 
chanser att uttränga Magnus. — Att man i Danmark skulle 
ha vägrat att hysa Magnus jordiska kvarlevor, kan väl före
falla antagligt, då man bygger på en senare tids av Knut La-
vards parti dikterade historieskrivning; men av samtida källor, 
både av Roskildekrönikan och av Lunds domkapitels böcker 
framgår, att Magnus ingalunda var utan vänner.1 För övrigt 
kunde man ju icke låta de fem, sex biskopar, som föllo på 
hans sida, ligga för hundar och korpar. Allra sist säger Saxo, 
att Magnus fick samma grav som biskopen av Roskilde. Detta 

1 Scriptores minores Historia danica (utg. av Gertz) 1:29. Lunde 
Domkapitels Gaveböger, utg. av Weeke, s. 141. — Redan 1137 namnes Knut, 
Magnus Nilssons son, bland acceptabla tronpretendenter. 
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torde vi med nödvändighet få tolka efter orden, ty om Saxo 
blott menat, att de fallit på samma dag, så hade han väl inte 
utsett en speciell biskop utan låtit alla sex vila i den gemen
samma, bildliga graven. Om vi vilja söka Magnus stoft, så 
få vi sålunda av allt att döma söka någonstädes i närheten 
av valplatsen eller hos vännerna i Lund eller Roskilde; att han 
skulle vila hos sin faders förlupna hustru, förefaller så ytterst 
otroligt. Det är tydligen en ren hypotes från sen tid; man 
har av Vreta gjort ett slags riddarholmskyrka, där man fört 
samman kungar, som i lifstiden ingalunda varit vänner utan 
varandras bittra motståndare. 

Om vi iakttaga det nyss sagda, erinra oss, att den res
liga växten icke var något, som skilde Magnus Nilsson från 
mödernefränderna, utan hos dessa förefanns i kanske än högre 
grad, så kunna vi med stor sannolikhet antaga, att i våra tre 
gravar från början vilat: Ulfhild, hennes förste man och deras 
barn. Vi vinna härigenom ett par små bidrag till tidens hi
storia. Barnet har tydligen dött före föräldrarna, det framgår 
av gravens form. Således kan Ulfhild icke genom detta barn 
ha ärvt sin man, med vilken hon varit förenad i ett minst 
nioårigt äktenskap. Om gården från början tillhört Inge, så 
har den varit Ulfhilds morgongåva, såvida icke ett annat oss 
okänt barn överlevat fadern och förmedlat arvet till modern. 
Ulfhild synes ha varit ett synnerligen manhaftigt fruntimmer. 
Det är endast bäckenet, som visar, att hon varit en kvinna. 
Denna manhaftiga växt passar väl till vad vi veta eller kunna 
gissa om hennes uppträdande. Barnets gestalt påminner ve
modigt om det binamn, Krokrygg, som tillföll Stenkilsättens 
samtida avläggare på Norges tron. Om denne, Inge Krok
rygg, berättas, att han blivit skadad, då han som litet barn 
fördes undan de fiender, som dräpt hans fader. Men kanske 
fanns inom den resliga Stenkilsätten något anlag för detta slag 
av sjukdom 

Identifikationsförsöken måste härnäst syssla med det ske
lett, som jordats i den djupaste graven. Frågan sammanhänger 
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med frågan om äganderätten till den jord, där vi befinna oss. 
Vi ha där tre huvudalternativ. 

1) Om vi antaga, att jorden varit Karl Sverkerssons fä
dernearv, så borde vi vänta, att vi här funne någon av Sver
kers förfäder, t. ex. hans fader. För detta alternativ talar 
grannskapet till Sverkers stora godskomplex, särskilt stam
gården i Kaga. Mot detsamma talar dels svårigheten att fullt 
tillfredsställande förklara, varför Inge skulle fått sin grav i 
Sverkersättens fädernejord, dels ock den karaktäristiska lik
heten i huvudform mellan skeletten J och E, av vilka vi ju 
antagit, att E var Inges. 

2) Om vi åter antaga, att jorden härrört från Ulfhilds arv, 
så måste vi gissa på någon av hennes stamfäder. Mot detta 
antagande tala två ting. Dels kallas Ulfhild av Saxo norska 
(norica). Detta kan icke gärna betyda blott att hon haft norska 
fäder i tidigare generationer. Det måste säkerligen tolkas som 
ett bevis, att hon verkligen hörde hemma i Norge. Vidare 
har Ulfhilds huvudform visat en olikhet från de övriga, ut
präglat nordiska kranierna. Kraniet hos J företer emellertid 
en karaktäristisk överensstämmelse icke med Ulfhilds (B) utan 
med Inges (E). 

3) Antaga vi åter, att jorden tillhört Inge, att alltså den 
s. k. traditionen i denna punkt haft rätt, så möter detta vis
serligen den ovan berörda svårigheten, att Stenkils ätt, så vitt 
vi hittills känna, haft sina gårdar i Västergötland. Men för 
detta antagande talar likheten i gestalt och huvudform mellan 
E. och J. De två se ju ut att vara släkt, kanske närmare släkt, 
än Inge d. y. och hans kusins son Magnus Nilsson. Vi kunna 
till prövning framlägga två underalternativ: 

a) Den döde kunde vara Inges fader Hallsten. Detta an
tagande stöter dock på stora svårigheter av kronologisk art. 
Hallsten var stridbar tronpretendent på 1070-talet.1 Den av 
kraniet i första hand indicerade åldern 30 år måste han så-

1 Adam, Skol. 85. 
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lunda ha uppnått redan på 1080-talet ungefär. På detta sätt 
blir antingen mannen för gammal (om graven tillhör 1100-
talets början), eller ock blir graven för gammal (om mannen 
skall vara låt oss säga högst 40 år). 

b) Den döde kan vara Inges broder Filip, d. 1118 enligt 
pålitliga uppgifter. Så vilt jag ser, finnes ingenting som di
rekt motsäger detta antagande. Någon åldersuppgift för Filip 
finnes icke. Hans drottning, som var dotter till Harald Hård-
råde (d. 1066), måste ju vid Filips död, om hon då levde, ha 
varit minst ett par och femtio år, men ett av politiska skäl 
ingånget fursteäktenskap utesluter väl knappast, att mannen 
är c. 10 år yngre, och då kunde det hela gå ihop. 

Som arbetshypotes för det följande antager jag alltså, att J 
är Filip Hallstensson, att E är Inge Hallstensson, B Ulfhild och 
Z de sistnämndas åttaåriga barn. Icke därför, att jag anser 
misstag uteslutna, utan för att göra framställningen lättare att 
följa, använder jag de namn, som följa av dessa identifikationer. 

Det gäller då att söka identifiera de närmast jordade liken, 
dem, som representeras av det manliga skelettet D och det kvinn
liga A. De fasta punkterna äro därvid två: de döda måste ha 
stått Ulfhild nära, då de fått sin gravplats i hennes och hen
nes förste mans grav; de måste vidare ha stått varandra 
mycket nära, eftersom de jordats samtidigt, de måste säkert 
varit antingen man och hustru eller bror och syster. Vidare 
bör identifikationen ge förklaring på det betänkliga utseendet 
av lårbenet hos skelettet A. En svår olyckshändelse har na
turligtvis på 1100-talet såsom nu även kunnat träffa en med
lem av kungahuset, men en så över all måtta bedrövlig läk
ning synes kräva en speciell förklaring.1 

Från dessa utgångspunkter är ett identifikationsförsök möj
ligt, låt vara att dess sannolikhet blir avsevärt ringare än den 
vi kunnat anse oss ha tidigare. Jag ville då antaga, att ske
lettet D. tillhört Sverkers son Johan, som, enligt vad vi ovan 

1 C. M. Furst, När de döda vittna, fig. 49. 
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meddelat, på ett ting blev dräpt av bönderna 1152 ungefär. 
Vid denna tid borde nog både Ulfhilds och Inges stoft vara 
i sina mjuka delar förmultnade, så att en ny begravning kunde 
äga rum, men om det följande är riktigt, så skulle begrav
ningen få skjutas ännu några är fram i tiden. 

Om Johan haft någon gemål, är mig icke bekant. En 
syster skall ha varit första abedissa i Vreta, en annan (eller 
kanske densamma?) blev kort efter faderns död gift med den
nes styvson, Magnus Nilssons son Knut Magnusson, en av de 
tre samregerande och inbördes kämpande danska konungarna.1 

Ville man antaga, att Knuts drottning vore den, som vilar 
i Ulfhilds grav, så är det åtskilliga indicier, som kunna sägas 
peka ditåt. Kroppslängden är, om man tar hänsyn till, att en 
man i medeltal är 8 % längre än en kvinna, alldeles lagom för 
en syster till Johan (D). Flere mått på kraniet stämma precis 
med motsvarande relationer hos Ulfhilds kranium. 

Vad som hände Sverkersdottern efter hennes förmälning 
erfara vi icke. Men ett och annat låter gissa sig. De tävlande 
konungarna hade enats om en fördelning av Danmarks land. 
Två av dem, de båda svågrarna Valdemar och Knut voro verk
liga vänner, och de skulle till en försoningsfest inbjuda den 
tredje, Sven Grade. Gästabudet skulle hållas i Roskilde, som 
just var residensstaden inom den del av riket, som tillfallit 
Knut. Värdinnepl ikterna vid gillet vi lade sålunda på 
Sverkersdottern. Festen fick ett sorgligt slut. Svens män 
överrumplade värdarna, Knut blev nedstucken, Valdemar all
varsamt sårad, och de båda vännernas anhängare måste rädda 
sig i brådstörtad flykt (d. 9 aug. 1157). Drottningen namnes 
icke, men om vi i den dramatiska skildringen av Valdemars 
eller Absalons flykt insätta en annan huvudperson, som icke 
hade dessas förmåga att sköta en häst, som icke hade mäk
tiga vänner att fly till, så kunna vi lätt få förutsättningarna 
både för ett svårt olycksfall och för en läkning (i någon fattig 

Knytlinga saga (i Fornmanna sögur XI) s. 360. 
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koja), som skulle passa briljant till det utseende, som den 
förmodade Sverkersdotterns skelett företer. 

En svårighet möter här. Vid tiden för mordet i Roskilde 
var Sverker död och hans gravkapell i Alvastra sannolikt på
börjat. Man kunde vänta, att hans barn jordades där. Men 
kanske finnes det en väg förbi denna svårighet. Kapellet kan 
vara avsett för regerande medlemmar av ätten eller kanske 
rent av för det tilltänkta helgonet Sverker ensam. 

Även för skelettet F har jag ett, som jag tror, ganska ac
ceptabelt förslag. Jag har nämnt ovan, att cisterciensernas 
tradition tilldelat Sverker en son, Sune Sik, som icke rimligt
vis kan vara historisk i denna egenskap. Jag har också an
tytt, att han antagligen fått sin prinsvärdighet genom miss
förstånd och vore att identifiera med en donator till klostret, 
som möter i ett diplom av 1297. Om man nu, som rimligt 
är, frågar, hur ett sådant missförstånd skall kunna förklaras, 
så ligger en förklaring nära: Sune har fått en gravplats, som 
synts senare tiders klosterfolk vara värdig endast för en med
lem av Sverkers ätt. En del gravgods passar förträffligt till 
min teori. Kapellet synes ha fått nytt fönster just vid slutet 
av 1200-talet. Det får väl antagas, att Sune för sin förnäm
liga gravplats fått betala ett högre pris än det, som visar sig 
i brevet av 1297. Skulle han ha bekostat en restauration av 
kapellet? Det var kanske icke så lätt för klostret att i vär
digt skick underhålla en rad kungagravar, att icke en smula 
hjälp ibland kunde behövas. 

Jag har sålunda vägat ett identifieringsförsök för ett barn
skelett och samtliga skelett av vuxna personer och samman
ställer här resultaten, ungefär i den ordning de synas mig ha 
sannolikhet för sig. 

B = Ulfhild, senast Sverkers drottning, död på 1140-talet. 
Z = Ulfhilds åttaåriga barn, sannolikt med följ. 
E = Inge d. y., konung i Sverige, död någon gång på 

1120-talet (mellan 1118 och 1130). 
J = Filip, konung av Sverige, död 1118, 
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D = Johan, son av Sverker d. ä. och Ulfhild, död c. 1152. 
A m Sverkers och Ulfhilds dotter, gift 1157 med Knut 

Magnusson, konung i en del av Danmark, änka samma år. 
F = Sune Sik, donator till klostret, död omkring eller 

efter 1300. 
Om de två barnskeletten i grav II skall jag icke våga 

någon gissning. Spädbarnet Y skulle väl kunna vara ett minne 
av någon nunnas felsteg(??). 

Denna sammanställning vill jag egentligen se betraktad 
som ett bidrag till en skärpt problemformulering. Vikten av 
en sådan kan icke överskattas. Det är möjligt, att en ålders
uppgift skulle tvinga mig att genast frångå någon av de fram
ställda meningarna. Men det är också möjligt, att just det 
här anförda skulle väckt intresse för en sådan, eller för andra 
liknande undersökningar, som nu icke ägt rum. Särskilt an
märker jag frånvaron av uppgifter rörande de manliga ske
letten om yttre våld under en tid, då högst sällan en person 
i ledande ställning undgick att träffas av ett sårande eller dö
dande vapen. Men skeletten äro icke alltid fullständiga. 

Det är att hoppas, att undersökningarna i Värnhem, där 
det historiska stoffet är rikare, skola kunna lösa åtskilliga gåtor 
i vår äldre medeltids historia. 


