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något stöd i den föreliggande undersökningen för sina identi
fieringar. Det är ganska naturligt, att Ulvhilds dotter får plats 
i hennes grav. Angående dotterns ålder vid hennes död veta 
vi intet, så att ingenting talar för, men intet heller emot i detta 
avseende. Då nu skelett D skulle representera Ulvhilds äldste 
son med Sverker, Johan, som dog ungefär 1153, och grav
undersökningen visar, att A och D nedlagts samtidigt, så skulle 
Sverkerdottern dött samtidigt med Johan. Det kunde hon 
emellertid ej gjort, enär olyckan hon skulle varit utsatt för, 
då hon var nygift, inträffade först är 1157 i Roskilde och sedan 
skulle hon, om A vore hennes skelett och hennes ålder be
dömdes efter detta, hava levat omkring en 20 år till. Nu kan 
skelett D ej heller vara Johan Sverkerson, då han vid sin död 
ej kunde vara mer än högst 20 år, och sä ung man fanns ej 
bland skeletten i grav I. 

Den av Beckman omtalade Sune Sik, donatorn, tillhörde 
ej Sverkers och Ulvhilds ättlingar och hade alltså ej arvs- eller 
familjerätt till gravplats i kapellet. I sådant fall skall man ha 
starka skäl för att bli övertygad om att han ligger där. Att 
Johan III ansåg, att en Sune Sik låg i kyrkan, ådagalägges 
därav att han uppsatt monument till hans minne. 

Medeltida kunga- och gravstudier. 
Av 

HANS TOLL. 

I. 
Konung Knut Långes härkomst och giftermål. 

en urkund av år 12311 bortgiver "K. dei gracia rex 
suecorum" viss jord till kyrkan "sande Marie de Aros", 
varvid som vittnen närvara bl. a. ärkebiskop Olaus, 
Ulv Jarl, Johannes de Grimbergvm samt Laurencius, 

lagman i Tiundaland. Detta är den enda i behåll varande, 
1 D. S. Nr 259. 
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fullt samtida källa rörande detta brevs utställare, konung Knut 
Långe, om vilken vi här nedan skola tala. 

Det är därefter först i den pålitliga Håkon Håkonsöns 
saga, som vi finna en del uppgifter om denne Knut. Sålunda 
säges det där bl. a. följande: "Litlu eftir andlaat" (död) "Vlfs 
jarls letu f>eir Eirikr konungr ok Birgir jarl laka af lifi Holm-
geir son Knutz konungs langa fraenda Vlfs jarls ok annarra 
folkunga."1 Vidare meddelas där, att en viss Philip Laurenson, 
som varit Holmgers bästa stöd, och som var dotterson till den 
Philip jarl, som föll vid Åker, och var konung Håkons släkting, 
gifte sig med Helena (Elin) Holmgers moder, om vilkens härkomst 
sagans olika läsningar hava olika uppgifter, i det den bäsla sä
ger, att hon varit moder, andra läsningar åter dotter till Peter 
Strangasön. Kronologiska skäl rörande denne sistnämnde dan
ske ädling tala för, att den förstnämnda läsningens uppgift är 
riktig. Denne Peter var enligt all sannolikhet son till en viss 
"Strango juvenis" (senare "Strango stabularius"), som före
kommer urkundligt första gången år 1175. Slutligen få vi av 
sagan veta, att längre fram i tiden en annan son till Knut 
Länge vid namn Philip strävade efter svenska kronan, "enär 
hans fader hade varit konung med konung Erik".2 

Gamla eller Erikskrönikan* åter uppräknar bland de ur
sprungliga upprorsmännen mot konung Erik Eriksson desse 
Knut och Holmger (vilkas släktskap sinsemellan ej angives); 
den låter Erik fly efter slaget vid Olustra, varpå Knut ganska 
snart avled; den meddelar slutligen, att kort efter slaget vid 
Sparrsätra flydde Holmger till "Gestringaland", där konung 
Erik lät gripa honom, varefter han avrättades. Däremot upp-

1 Flateyjarboks manuskripts text med här utskrivna förkortningar. 
2 Se i dessa frågor: Toll: Något om Flateyjarbök (Norsk historisk 

tidskrift 1921 pag. 210-214). 
3 Klemming, Svenska Medeltidens Rimkrönikor (Saml., utgivna av 

Svenska Fornskriftssällskapet, haft. 43, v. 34—66). Flertalet av dessa verser 
återfinnas hos: Toll, De äldsta svenska konungavapenbilderna och tre
kronor-vapnet, pag. 39, not 60. 



54 Hans Toll. 

ger ej denna krönika, att någon släktskap, svågerskap e. d. 
förefunnits emellan Erik och Knut, och den senare av dem 
angives ej uttryckligen som Folkunge, utan endast som med
lem av Folkungaroten. 

Först i den nya början till Erikskrönikan1 framhålles, att 
konung Erik haft tre systrar gifta: den ena med Birger Jarl 
Magnusson, den andra, Elin, med "Herr Knut aff Folkunga", 
den tredje Martha, med "herr Niels aff Toffta". Klemming-
har med anledning härav framhållit, att de två sistnämnda 
måste anses apokryfiska, ditsatta för att bereda en möjlighet 
för konung Karl Knutsson (vars moder var en Sparre) att till 
följe härav angivas härstamma från Erik den helige. Det 
skall emellertid framhållas, att härtill kunde endast Marthas 
uppgivna giftermål bidraga. Elin däremot och hennes gifte 
vore för Karls härstamning av absolut ingen betydelse, och 
drogs aldrig ätteledningen upp genom henne för konung Karl. 
Det förefinnes därför utan tvivel uti uppgiften en kärna av 
sanning. Den benämning av Konung Eriks "magh", som i 
senare3 källor4 gives åt Knut Långe, torde därför kunna vara 
riktig. Men då vi av det föregående känna Knuts verkliga 
drottnings namn, då vidare man vet Birger Jarl hava tillträtt 
hela arvet efter Erik Eriksson, och då slutligen, kronologiskt 
sett, Erik Knutson omöjligen kunnat i sitt gifte med Richiza 
hava en dotter med en år 1229 fullvuxen son (Holmger), så 
måste även Elin såsom Eriks syster vara apokryfisk. Benäm
ningen "magh" hade emellertid under medeltiden en mycket 
vidsträckt omfattning, och kan i förberörda fall hava annan 
innebörd. Sålunda kan en viss Knut, som såsom "drott-

1 Klemming, anf. st. haft. 49, pag. 105, v. 61—64; se citatet hos: Toll, 
Konungavapenbilderna, anf. st. 

2 Anf. st. haft. 51, pag. 288, 289. 
3 Att i vissa fall en senare källa kan innehålla fullständigare och än

dock tillförlitliga uppgifter än en tidigare, är tydligt. 
4 Klemming, anf. st., LillaRimkrönikan, haft. 49, pag: 228, v. 352—55. 

Se även: Toll: Konungavapenbilderna, pag. 40. 
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ningens broder" namnes i en urkund av år 1191 bland vitt
nena tillsammans med Birger Brosa1 på just denna grund 
kallas som "magh" ej blott till Knut Eriksson, utan även till 
Erik Eriksson. Denne drottningsbroder är synbarligen den
samme som den, vilken såsom sådan förekommit i ett numera 
bortkommet Alvastra klosterbrev av år 1196 såsom Knut Ul-
vidaeson,2 och möjligen densamme, som den, vilken i en oda
terad urkund från Knut Erikssons tid kallas för "Kagus filius 
wluildi",3 fast förnamnet här är korrumperat.4 Det är då frågan 
om, vem denne varit. Somliga hava velat göra honom till Folke 
Digres son. Kjellberg har visat, att detta är omöjligt, enär 
Birger Brosa och bemälde Knut namngivas i handligen utan 
angivande av någon inbördes släktskap. Men även kronolo
giskt sett är det otänkbart. Denne Birger, som år 1202 vid 
hög ålder avled, ävensom Knut Erikssons då så gott som min
deråriga söner skulle nämligen i så fall varit kusiner, och 
desse senare skulle haft en mormor, vars styvmor kommit till 
världen senast 115 är tidigare, enär hennes fader Knut den he
lige avled år 1186. Andra författare hava ansett denne drott
ningbroder identisk med Knut Jarl, son till denne Birger. Även 
här lägger Kjellbergs skäl hinder i vägen. Men härtill kom-

1 D. S. Nr 113 (ang. årtalet se därtill ansluten notis). 
2 Kjellberg, (Erik den heliges ättlingar. Hist. Tidskrift \i 
3 D. S. Nr 67. 
4 Kjellberg (anf. st.) antager, att Kagus kan vara skrivfel för 'Knut" 

(Kanatus?) Detta är mindre sannolikt. Då emellertid vi finna denne "Kagus" 
bland vittnena i ungefär samma sällskap som uti urk. Nr 113 (tillsamman 
med dels konungens släkt dels Birger Brosa och dennes bröder) och dä där
till kommer det betecknande efternamnet, kan man möjligen antaga, att vi 
här befinna oss inför drottningens broders namn. Vid detta förhållande kan 
man mera frånse frän vad som i språkligt hänseende annars skulle kunna 
vara det mest sannolika. Och när jag pä dessa grunder för min del antager 
detta "Kagus' för en sammandragning av "Ka(nutus Lon)gus', sä är det en 
hypotes, ej djärvare än den, som K. H. K. lämnar rörande betydelsen av 
ordet: "Filbyter" (se här nedan pag. 59 not 1). Sädana sammandragningar 
och förkortningar äro ej ovanliga, vare sig man gjorde det avsiktligt, eller 
sig skyldig till felskrivning. 
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mer, att, dä sistnämnde Knuts son Magnus Broke bevisligen 
var gift med Knut Erikssons dotter,1 kan ej Knut Jarl själv 
vara konung Knuts svåger. Även andra åsikter bliva på före-
nämnda grunder omöjliga, däribland den, att oftanämnde drott
ningbroder skulle varit även samme Birgers broder. Synbar
ligen på denna grund har man ansett Birger Brosas moder 
vara Ulvhild, vilken enligt v. Stjernman varit "en kungadotter 
ur Stenkilska huset", och man har gjort denna sistnämnda till 
dotter av drottning Ulvhild, Håkon Finnsons dotter, som var 
gift första gången med Inge d. y., tredje gången med Sverker 
d. ä. Kronologiskt sett passar det förträffligt att anse Knut 
Långe hava varit Knut Erikssons drottnings broder, vilken 
broder av Örnhjelm i hans kyrkohistoria kallas för "her Knut 
aff Folkunga", alltså noggrannt samma benämning som i förc-
nämnda nya början till Erikskrönikan, något som kan komma 
en att förmoda, alt här föreligger en urgammal tradition ur 
ett släktregister. Intet skäl föreligger anse, att Knut Långe 
varit så nära släkt med Birger Brosa, att denna släktskap måst 
komma till synes i en urkund. Och slutligen blir, som vi av 
det följande skola se, härigenom mycket klart, som annars 
skulle vara oförståeligt. Man kan sålunda anse sannolika skäl 
tala för en sådan identitet ävensom därför, att Knut Långes 
moder varit Ulvhild, franka till drottningen med samma namn. 
Och man förstår då så lätt, att senare tiders skriftställare, som 
ej haft aning härom, fattat uttrycket "magh" för snävt, samt 
givit åt en fingerad syster till Erik Erikson det förnamn, som 
Knut Långes drottning verkligen burit. 

Vi komma nu till frågan om Knut Långes fädernehär-
stamning. Härvid är det i huvudsak tre olika åsikter, som 
kunna komma i betraktande. 

Den ena antager honom hava varit son till Folke jarl, i 
regel ansedd synonym med Birger Brosas son med detta 
namn.2 Denna åsikt har som stöd endast en uppgift i en 

1 Se här ovan (sid. 53, not 2) anförd källa. 
2 Se: Toll, Konung Sverker den andres drottningar {Fornvännen 1920, 
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gammal folkvisa, som omnämner en viss "herr Knut" som 
broder till Sune, Folke Jarls son. Då emellertid Schuck visat, 
att detta namn: "herr Knut" hämtats dit från en annan folk
visa, och då den förstnämnda saknar varje historisk hemul, 
kan man endast tillerkänna förenämnda antagande elt visst 
kuriositetsintresse. 

Helt annorlunda ställer sig den andra åsikten, enligt vil
ken Knut Långe angives identisk med en viss Knut Holm-
gerson. Det är här Strinnholm, som såsom en möjlighet an
tagit dels denna identitet, dels en obestämd härledning ur 
Eriksonska huset.1 Hans Hildebrand1 yttrar sig i samma 
anda, fast bestämdare. Ordalagen äro här följande: 

•Det finnes i verkligheten intet, som bevisar, att konung Knut varit 
folkunge, varemot finnas antydningar, som kunna göra honom till represen
tant av en ofrälse3 gren av den Eriksonska ätten. Att denna haft medlem
mar vid sidan av den kungliga linien, är fullständigt säkert.. . Konung Knut 
Ertkson omtalar i ett brev (D. S. Nr 70), som måste vara skrivet efter åren 
1171—1172, en broder Philip, vilken icke förekommer i breven frän slutet 
av konungens regeringstid, t. ex. i brevet D. S. Nr 113, där det omtalas 
däremot Knuts "nepos" Holmgerus, vilken mycket väl kunnat vara son till 
konungens broder Philip och antagligen var fader till den "dominus Kanu
tus filius Holmgeri", som är vittne ät konung Erik Erikson är 1224 (D. S. 
Nr 229) och som i ett annat brev frän samma tid (Jfr Munchs norske hi
storie III, pag. 747) (D. S. Nr 216) kallas konungens frände och råd (cogna-
tus et consiliarius). Sannolikt var det, som Munch antyder, denne konung 
Knut, som reste sig mot sin syssling konung Erik och för en tid intog hans 
tron...* 

Med anledning av detta Hildebrands uttalande skall det 

pag. 201). Folke Jarl stupade bevisligen vid Gestilren. Schuck {Våra älsta 
svenska folkvisor. Historisk Tidskrift 1891, pag. 300) säger, att Folke 'tyd
ligen varit Konung Sverkers mäktigaste anhängare, och att han hade vid 
Gestilren stupat vid hans sida". I själva verket vet man ej, pä vad sida 
Folke stod uti slaget, men antagligen var han Sverkers motståndare där. 

1 Han slutar dock med att om Knuts härstamning säga, att det vis
saste är, att vi om denna intet känna med visshet. 

2 Silverstolpe, Historiskt Bibliotek 4, ny följd, 2, 1877, granskningar 
och anmälningar, III, IV. 

3 Uttrycket 'ofrälse" är egendomligt och olämpligt för liden föregående 
Alsnö möte. 
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med styrka framhållas, att det undgått denne, att förenämnda 
Philip ej blott levde under sin broder Knuts hela regerings
tid, utan till och med överlevde denne. Uti ett brev från Sver
ker den andres regeringstid kallar nämligen denne konung 
honom för: "Philippus fräter regis Kanuti".1 Med Hildebrands 
uppfattning skulle alltså denne Philippus, som ännu var i livet 
c:a år 1200, haft en ättling i tredje led Holmger, som såsom 
fullvuxen deltog i slaget vid Olustra år 1229,2 något som är 
kronologiskt mycket otillfredsställande. — Vidare skall fram
hållas, att "nepos" kan minst lika ofta betyda systerson, ja 
t. o. m. avlägsnare släktskap, samt att, när Knut Holmgerson 
tilldelas titeln: "cognatus et consiliarius noster", så kan han 
hava fått denna såsom ättling på kvinnosidan från Erik den 
helige med samma rätt, som Knut Kristineson i samma ur
kund erhåller fullt samma benämning, en släktskap, som den 
senare endast genom dubbel mödernehärstamning kunde draga 
från förenämnda Erik. — Slutligen skall det visserligen er
kännas, att Munch på ett* ställe tror på identiteten mellan 
Knut Långe och Knut Holmgersson, men det bör ej försummas 
att tillägga, att denne historieskrivare därvid ingalunda gör ho
nom till Eriksättling på fädernet, utan antager honom som en 
folkunge, vilken stammat från Folke Digres son Knut uti ett 
obevisat gifte med en syster till konung Knut Erikson. Efter 
vad ovan sagts, kunna vi rörande Knut Holmgersons härstam
ning icke komma längre upp än till förenämnde Holmger, 
konungens "nepos", vari sig vi med Hildebrand göra denne 
till ättling på svärdssidan ur Eriksonska huset, eller med 
Munch till folkunge. Strinnholm har ej heller gått längre till
baka i tiden. —• För identiteten mellan Knut Holmgerson och 
Knut Långe kunna följande två omständigheter sägas något 

1 "År 1200?" D. S. Nr 116. 

2 Om året för detta slag har Strinnholm lämnat fyllestgörande utred
ning (anf. st. IV, pag. 302, not 721). 

3 Anf. st. III, pag. (672) och 747, not I. Författaren uttalar sig dock 
tvekande. 
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tala: För det första bär den sistnämndes son, som vi sett, 
namnet Holmger.1 Dock kan man häremot framhålla, att detta 
namn, som är brukligt inom Folkungaätten, kan hava givits 
sonen, även om Knuts fader varit en annan folkunge. — För 
det andra veta vi av Håkon Håkonsöns saga,'- att lagman 
Eskil svarat norske konungen, "att Suiakonungr var mjok 
bernsker enn hefir paa fa raadgiafa, er honum eru fullkom
liga tryggir". Detta är dock mera ett urskuldande svar från 
lagmannen till följe norske konungens beklagande av, att Erik 
ej jagade tjuvar o. d. ut ur sitt rike. Emellertid tycks Erik 
hava efter sin myndighetsdag gjort sig av med alla på ett 
undantag när, och betecknande är då, att Knut Holmgerson 
tycks hava varit bland de få pålitliga. Detta framgår därav, 
att bland alla de rådgivare och andra vittnen, som omförmälas 
uti förenämnda under D. S. Nr 216 anförda brev, är Knut 
Holmgerson den ende bland världsliga vittnen, som även efter 
Eriks kröning och myndighetsdag kan konstateras hava fått 
(även sedan rådgivarskapet sålunda upphörl) bevittna det här 
ovan jämväl anförda senare brev (D. S. Nr 229) (tillsammans 
med en hel rad homines novi), under det att ingen annan av 

1 Andre sonens namn, Philip, som, efter vad ovan sagts, icke kan gä 
tillbaka pä beige Eriks broder med detta namn, användes redan pä 1100-
talet inom Folkungaätten. Det är även, jämte förnamnet Folke, enligt K. H. K:s 
åsigt (Folkttngaätten, Svenska Autografsällskapets tidskrift. I, 1888) det 
äldsta, kända inom denna släkt, enär denne författare anser Folke Filbytcrs 
namn möjligen liktydigt med "Fyl. ptr" eller "Fyl. bpr", varmed jag dock 
icke för min del vill utan vidare ännu anse sistnämnde Folke som stamfader 
för ätten i fråga. 

2 Håkon Håkonsöns saga (Flateyarböks sista tryckta upplaga, III, pag. 83.) 
En upplaga av Lilla Rimkrönikan låter, enligt Strinnholm, konung Erik Erik-
son säga: "min maght og said af Konung Knutit.' Denna redaktion anses 
sakna historiskt värde. Men, även om motsatsen varit fallet, fanns det ännu 
en, som var svärson till Knut Eriksson och som här kunnat vara avsedd, 
nämligen Magnus Broke. (Se texten härovan). Vidare uppger Strinnholm, 
att en codex av Erikskrönikan i K. Bibi. (Broecman) skulle innehålla en 
passus: 'Knut og min magh, voro konunghenom mest amolhe." 
Detta är felaktigt. Tecknet mellan första och tredje ordet är endast ett tecken 
för nothänvisning. Texten lyder därför: "Knut, min magh etc." 
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de övriga världsliga vittnena förekomma i urkund efter den 
förstnämnda. 

Gentemot dessa två omständigheter kunna emellertid upp
ställas följande tre mycket viktiga motskäl, givande vid han
den, att de begge förenämnde med namnet Knut varit olika 
personer. För det första förde Knut Holmgerson uti ryttare
sigillets skölds synliga hälft en halv lijespira med grenar och 
blad,1 Knut Långe däremot en sköld med som huvudmotiv 
tre bjälkar, av vilka den överstas ovankant sammanfaller med 
sköldens ovanlinje.2 Härtill skulle kunna invändas, att lilje-
spireskölden kan vara elt förheraldiskt sköldbeslag, som fått 
senare vika för bjälkskölden. Så synes emellertid ej hava 
varit förhållandet, den förstnämnda tyckes, i likhet med å ut
ländska förebilder, nedärvd. Vi finna den nämligen i ena hälften 
av Folke Lagmans sigill av år 1231 —1240.3 

För det andra skall gentemot påståendet om Knut Holmger
son som Eriks ättling på fädernet framhållas den på annat ställe4 

av mig påpekade nära samhörighet, som framträder mellan Knut 
Långe, folkungen Ulv Jarls gren och ätten Engel. Särskilt skall 
här ytterligare i så måtto framhållas dels Strinnholms0 och 
Styffes påpekande av, att förenämnda valplats Olustra bör iden
tifieras med den i ätten Engels besittning varande gården med 
samma namn0 dels det underliga faktum, att bägge de gånger, 

1 Se: Toll, konungavapenbilderna, fig. 12, pag. 41. 
2 Toll, konungavapenbilderna, fig. 4 och 5, pag. 18. Knut Länges 

sigill, som enligt de vidimerade avskrifterna hängt vid urkunden av 1231 
'lät vara av ålder något brutet", finnes tyvärr ej längre i behäll. Om verk
liga utseendet av Knut länges sköld, se: Toll, Ett återfunnet klosterminne 
{Upplands Fornminnesförenings tidskrift 1921). 

3 B. E. Hildebrand, Svenska Sigiller under medeltiden III, nr 9. 
4 Toll, Folkungastudier II, Ätten Engel {Pers.-hist, tidskrift, XX, pag. 

119-120). 
5 Svenska folkets historia IV, pag. 302, not 719. 
1 Se härom Hans Hildebrand (här ovan pag. 57 i not 2 anf. st.), vilken här 

framhåller, hurusom Johan Engel, som från Olustra är 1314 utfärdar ett brev 
(D. S. nr 1951) var "utan tvivel en trofast anhängare till usurpatorn" (Knut 
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som tvist uppkommit om Engelättens besittningar utställer ve
derbörande biskop vidimerad avskrift av Knut Långes i början 
av denna uppsats omnämnda urkund av år 1232.x Sålunda 
upprepat kan detta svårligen bero på en tillfällighet. Vi måste 
i stället här tro pä ett utslag av bemälda släktskapsförhållande, 
oaktat vi i brist på källor endast kunna gissningsvis antaga, 
att den till bemälda Mariakyrkan skänkta jorden var såsom 
ättejord så nära förbunden med någon av omtvistade egendo
mar, att kyrkan ville prestera ett bevismedel i processen för 
att fria denna jord från egenskap av rättsobjekt. 

För det tredje skall framhållas, att vi hava ett definitivt be
vis för att Knut Långe och Knut Holmgersson icke varit iden
tiska uti den konungalängd, som man anser stamma från år 
13802 och som åt den förstnämnda giver efternamnet Johans
son. Visserligen är denna längd ej utan fel,3 men uti förelig
gande fall måste den dock haft en faktisk uppgift att stödja 
sig på. Munch själv torde hava insett detta; ty fastän han 
på ett ställe, som vi förut sett, mest tror på identiteten mel-

Länge). Hildebrand förvexlar visserligen här denne med hans morfar, men 
då den förstnämnde ärvde den senares egendomar (åtminstone delvis) efter 
hand, är detta av mindre betydelse i detta sammanhang. 

1 Den första gången (D. S. Nr 1949 är 1314) i samband med lagman 
Birger Perssons process efter den ,3/i 1314, då Johan Erlandson (III) ännu 
var i livet (D. S. Nris 1950, 51) [han omnämnes död första gängen 21/5, 1314 
(D. S. Nr 1966)]. Andra gängen vidimeras Knuts konungabrev den 4 maj 
1338 (D. S. Nr 3355) och dä rådde arvstvist mellan ärkebiskop Peter ä ena 
sidan, Helena Göstavsdotter, lagmännen Knut Magnusson och Lars Ulfsson 
jämte deras medarvingar ä andra sidan rörande Johan Folkesons efterlämnade 
gods (en del var i alla händelser Engelättens gamla gods). Tvisten slutades 
genom konung Magni dom av 22 sept. 1338 till de senares förmän (om tvi
stens början, se särskilt D. S. Nr 3328, samt för övrigt Nris 2536, 3385 och 
3386); om den av konung Knut bortskänkta jordens läge se; Toll, Ätten 
Engel, anf. st. pag. 119 f., not 6. 

2 Codex Nr 15 i Uppsala Universitets Bibliotek. 
3 Sälunda tycks författaren till längden hava ansett Erik Erikson före 

och Erik Erikson efter Knut Långe vara två olika personer, enär han där 
har två ordningsföljdsnummer (17 och 19). 
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lan Knut Långe och Knut Holmgerson, är han på ett annat1 

böjd för att sätta den förstnämnde som son av Jon Jarl, f c:a 
1206, och denne Jon åter till son av den Holmgeir, till vilken 
författaren angiver Knut, Folke Digres son som fader. — För 
min del har jag i stamtavla å annat ställe satt denne Jon med 
frågetecken efter som fader till bl. a. Knut Långe och Johan 
Engel. 

Det förnamn Johan, som jag sålunda efter allt vad ovan 
sagts, anser böra tilldelas Knut Långes fader, har, så vitt vi 
veta, ej förut brukats inom Eriksonska eller Folkungaätterna. 
Det är i stället ett typiskt namn inom Sverkerska ätten och 
gick från denna i arv på åtminstone en annan på mödernet 
med denna befryndad ätt.2 Detta giver mig anledning att 
sätta vad vi om Knut Långe känna, in här i samband med vissa 
tilldragelser i Norden under tiden 1210—1230. Jag säger så
lunda följande: Förstnämnda år gifte sig konung Erik Knutson 
med Richiza, syster till konung Waldemar den andre. Häri
genom överflyttades den sistnämndes sympatier från Sverker
ska till Eriksonska ätten, och det var därför helt naturligt, att 
den danske konungen protesterade mot Johan Sverkersons 
uppsättande på tronen, och senare sökte med framgång göra 
sin systersons anspråk härå gällande. När denne år 1222 blev 
konung, uppstod mellan hans förmyndare och norske konungen 
vissa stridigheter, som efter hand gjorde förhållandet allt mera 
spänt mellan Sverige och Norge. Även direkt med Danmark 
stod Norge allt sedan konung Sverres tid i fiendskap. Det 
stod under andra decenniet av 13:e århundradet följande för
bundsmakter emot varandra: A ena sidan Eriksonska ätten 
och Danmark, å andra sidan Sverkerska ätten och Norge, till 

1 Anf. st. III, tab. 9. 
2 Till Johan (I) (der Theologe) av Mecklenburg (1226—64), vilkens fader 

Heinrich Borwin II (1192—1226) under den tiden var sin faders Heinrich 
Borwin I:s (1178—1227) medregent och som synes hava varit gift med Sophia, 
dotter till Karl Sverkerson (Se: Meckl. U. B. nr 669 B). Johan hade bl. a. 
en syster Magareta, g. m. greve Gunzelin 111 av Schwerin (anf. st. nr 381). 
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vilka senare sällade sig tyska härskare — bland vilka här skall 
särskilt nämnas Karl Sverkersons svärson Heinrich Borwin II 
av Mecklenburg — samt svärdsriddarne, åt vilka Danmark år 
1227 måste avstå de estniska landskapen.1 Emellertid var 
konung Valdemar fången i Tyskland åren 1223—1225 och 
även därefter var Danmark så medtaget, att konungen där ej 
kunde väntas bliva sin systerson till någon hjälp.2 Ögon
blicket kan då hava visat sig lämpligt för Knut Långe att höja 
upprorsfanan. Med ganska stor visshet torde det därför kunna 
sägas, att det icke varit med åberopande av någon härstam
ning ur Eriksonska huset, som han framträdde, utan som på 
ett eller annat vis ättelägg ur Sverkerska släkten. — Var verk
ligen, så som jag här ovan antagit, denne Knut en broder till 
Knut Eriksons drottning, så kan man däri se en av anled
ningarna till både att denne konung fick i frid regera så länge 
och att Sverker den andre utan (kända) svårigheter kunde be
stiga Sveriges tron. Under åren 1210—22 lärer ingen anled
ning hava förefunnits för Knut att för egen räkning stämpla, 
då han antagligen intill Johan Sverkersons död respekterat 
dennes företrädesrätt. Under tiden torde han tidvis varit bo
satt på Sko — i alla händelser år 1219, då han upplät bostad 
där åt predikarebröderna. Genom dem bör han hava kom
mit i beröring med Estland, och det är ej otroligt, att han i 
sällskap med sina fränder Karl, Magnus Minneskölds son, samt 
Karl, Birger Brosas broder, begivit sig dit. Han kan hava an
slutit sig till svärdsriddarne samt stannat kvar därute, tills desse 

1 Se i dessa frågor: Strinnholm, anf. st. IV, not 721. 
2 Det finnes inte häller i danska källor något, som antyder, att Wal

demar lämnat Erik någon hjälp, Huitfelt meddelar visserligen, efter Olaus 
Petri, att Erik återvände från Danmark med en där samlad här, men Huitfelt 
är mycket okritisk, och anses icke som en verklig källa av vär tids danska 
historici. Dä emellertid de inbördes stridigheterna i Sverige icke tyckas 
hava avstannat, är det antagligt att det var med svensk hjälp som Erik åter
vunnit sin krona. (Se för övrigt i dessa frågor Strinnholm, anf. st. IV not 
737—39). Måhända har redan sä tidigt Birger Jarl Magnuson framträtt som 
Eriks hjälpare. 
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vunnit Estland förenämnda år. Under denna tid satt Erik
sonska ätten orubbad kvar i Sverige, antagligen stödd av 
Folkungarne och bland dem särskilt av Magnus Broke, Knut 
Eriksons svärson. Emellertid finna vi denne Magnus i okänt 
ärende hos norske konungen under vintern i början av år 1230. 
Då hade slaget vid Olustra året innan stått, och det är därför 
antagligt, att Magnus efter nederlaget där flytt till sin frände 
norske konungen för att där söka hjälp, under det att Erik 
flydde till Danmark.1 Knut Långe var därför dessförinnan åter
kommen och kan hava haft med sig tyska hjälptrupper i lik
het med vad senare upprorsmän omedelbart före händelserna 
vid Herrevadsbro hade. Vad slutligen angår de vittnen, 
som förmälas i Knut Långes oftanämnda brev, var ärkebisko
pen befryndad med Sverkerska ätten och var antagligen den, 
som krönte Knut. Om folkungen Ulv jarl som Knuts släk
ting hava vi redan talat, om Johannes de Grimberghum känna 
vi intet. Lagmannen Laurentius är däremot utan allt tvivel 
fader till den förenämnde Philip Laurenson, som, jämlikt Hå
kon Håkonsöns saga, var Holmger Knutsons bästa stöd och 
gifte sig med hans moder. 

Uti förestående försök till allmän historik har jag strävat 
förbinda sinsemellan vissa fakta genom hypoteser, som på sätt 
och vis stödjas av andra sakförhållanden. Uti föreliggande 
fall måste dylikt anses som historiskt tillåtet, då dessa hypo
teser icke användas som bevismedel utan endast för att giva 
en allmän överblick i frågan. Som stöd för det tillålliga här-
uti skall jag citera Hans Hildebrands uttalande rörande just 
den tid, varom här är fråga. 

1 Det är visserligen okänt, pä vilken sida Magnus Broke stod, men, 
om verkligen han stått pä Knut Länges sida, sä är det svårt att förstå, att 
det sä kort efter segern vid Olustra skulle hava varit för Knut nödvändigt 
att sända Magnus som hjälpsökare till norske konungen. Det är även möjligt, 
att i samband med detta slag ganska snart inträdde ett bättre förhållande 
mellan den sistnämnde och Eriksonska ätten, beroende därpå, att den före
nämnde junker Knut är 1227 underkastat sig konung Håkon, vilkens trogne 
anhängare han sedan alltjämt förblev. 
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"Man kan icke", skriver han,1 "åstadkomma någon sammanhängande 
skildring av tiden. Man kan, vilket är ännu värre, icke fullt förstå händel-
delserna, utan att förena de enstaka stående uppgifterna genom kombina
tioner, vilka tydligtvis icke kunna göra anspråk pä mer än att vara hypo
teser. Det är dock omöjligt att helt och hållet undvika gissningarnas väg, 
efter som man icke gärna vill avgiva den förödmjukande bekännelsen, att 
här kunna vi icke lämna en sammanhängande framställning. Allt beror blott 
därpå, om de gissningar nian framställer äro försiktiga, om de hava något 
stöd i faktiska förhållanden, som kommit till vär kunskap ." 

Men även om dessa gissningar helt lämnas åsido, torde 
i det föregående tillräckligt anförts för att göra sannolikt, att 
konungens fullständiga namn varit Knut Johanson Långe Ul-
vidaeson, att han varit Folkunge2 samt att han haft viss med
lem av Sverkerska huset bland sina förfäder med eventuella 
Stenkilska ätteanspräk på mödernet. 

II. 

Är Vreta kloster lagmannen Svantepolk Knutssons 
och hans döttrars gravställe? 

Uti sin lilla bok När de döda vittna3 har professor Ftirst 
sökt identifiera de personer, vilkas lämningar man funnit vid 
grävningarna i Vreta kloster. Han har därvid rörande den be
kante östgötalagmannen Svantepolk, en son av den danske 
konung Valdemar den andres oäkta son hertig Knut av Reval,4 

framhållit, att man "vet", att denne förstnämnde begravts i 
detta klosters kyrka, varvid författaren dock icke härmed vill 

1 Anf. st. 
2 Tillnamnet "Länge" förekommer ej 1 svenska källor (möjl. dock med 

det här ovan pag. 55 i not 4 omförmälda undantag) men väl i norska och 
isländska sagor samt hos Huitfelt (se Toll, Ätten Engel, pag. 117). Han 
stod, som vi av det föregående sett, pä stamträdet Ulv jarl nära. Denne sist
nämnde var bevisligen son till jarlen Karl (den döve). Det mä emellertid 
ej utan vidare tagas för givet, att denne sistnämnde varit identisk med Bir
ger Brosas broder med detta namn. 

3 Stockholm 1920. 
4 Om denne och hans släkt, se exempelvis: Danmarks Adels Aarbog, 

XXXIII under rubriken: Skarsholmssläkten. 

5 — Fornvännen 1922. 
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hava sagt, att bemälde lagman befinner sig bland dem, vilkas 
ben man där anträffat.1 

Den primära källa, varur man hittills hämtat denna "vet
skap", är utan tvivel Messenii Tumbae.2 som härom säger 
ordagrannt (i översättning) följande:3 "Men låtom oss återvända 
till Vretas gravställe, uti vilken även: = : = : Dominus Swante-
polchus, hertig Knuts av Reval son, riddare, riksråd och lag
man i Östergötland, tillsammans med sina tre döttrar funnit 
den sista vilan, något som framgår ["prout liquet"] utav ett 
ännu där kvarvarande epitafium av följande lydelse: "Hic se-
pulta est Ingerdis, consors domini Tunnonis Sturonis militi 
aurati, et filia Domini Suantopolchi, filii Canutis, Ducis Re-
valiae, cum sororibus suis Domina Ingride et Domina Catha
rina, hujus monasterii abbatissis." Angående detta epitafium 
kan det till att börja med påpekas, att docent Gottfrid Carls
son,* som bestritt att den däri omnämnde Tune Anundsson 
någonsin, hittills bevisat, burit efternamnet Sture, framhållit, 
att titeln "miles auratus" först senare framträder, samt att 
denne Tunes hustru i själva verket jämlikt ett brev från år 
13415 burit namnet Ingeborg, varav alltså skulle enligt förfat
tarens åsikt följa, att sonen Gustaf Tunessons och hans halv
broder drotseten Knut Jonssons moder "hetat Ingeborg Svante-
polksdotter" och sålunda väl att särskilja från systern fru Inge
gärd de Händelö, Svantepolksdotter. Detta allt är ovedersäg
ligt utom för vad angår uppgiften, att Ingeborg varit Svante-
polks dotter, varom mera här nedan. 

Det finnes emellertid ett hittills ej uppmärksammat och 
ännu tydligare bevis för, att epitafiet icke i sin nuvarande form 
förtjänar vitsord, ett bevis, som jag nu går att meddela. Så-

1 Anf. st. pag. 56—57. 
2 Stockholm 1621. cap. XIV—XV. 
3 Anf. st. pag. 17. 
4 Till de medeltida Stureätternas genealogi (Personhist. Tidskrift 

1920, pag. 89-106). 

s D. S. Nr 3545. 
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lunda hade jag, länge innan docent Carlssons uppsats offent
liggjordes, för mig på nedanstående grunder ventilerat möj
ligheten, att de bägge förenämnda halvbrödernas moder icke 
varit dotter till Svantepolk utan på annat sätt med denne be
släktad, då bl. a. till följe ordalagen i en urkund av den 30 maj 
1322 D. S. nr 2333, svårighet mötte anse Ingegärd som deras 
moder, men nu, efter bemälde författares upptäckt av hennes 
verkliga förnamn, veta vi alltså, att varken Cecilia, denne hertig 
Knuts dotter1 ej heller Ingrid och ej heller Ingegärd Svante-
polksdöttrar varit detta. Till följe härav återstår huvudsakli
gen endast alt antaga, att halvbrödernas moder Ingeborg varit 
Svantepolks syster. Detta kan på nedanstående skäl med till 
visshet gränsande sannolikhet antagas: Knut Jonssons fader, 
den år 1280 halshuggne Johan Philipsson, förekommer näm
ligen redan år 12722 som sakegare tillsammans med Svante
polk och bägges medgivande inhämtas rörande en konung 
Valdemars gåva till det nya kanonikatet i Linköping.3 Men 
under Svantepolks livstid skulle tydligtvis detta medgivande 
frän Johan Philipsson varit överflödigt samt icke på sin plats, 
därest han verkligen varit Svantepolks svärson, men detla var 
han icke, även av den tydliga grund, alt Svantepolk sistnämnda 
är icke kunnat hava en giftasvuxen dotter, då dels hans fader 
hertig Knut var född så sent som år 1211,4 dels Benedikta, 
innan hon andra gången gifte sig, med Svantepolk, för förslå 
gången så sent som år 1244 (eller 1245)5 äktat östgötalag-

1 D. S. nr 900; Kjellbergs [Erik den heliges ättlingar {Historisk tid
skrift 1888)] åsikt om hennes härstamning är ohållbar. 

2 D. S. nr 657. Se även D. S. 677, 1504, 1654, 1703 m. fl. 
3 Att Knut Jonsson varit Johan Philipsson son framgår visserligen icke 

direkt, men flere urkunder [D. S. nr 744, 1032, 1053] och bägge deras vapen: 
lejonörnen [Hildebrand, Svenska Sigiller III, nr 39, 182] ställa detta utom 
allt tvivel. Att Knut Jonsson urkundligt inträtt i Johan Philipssons rättig
heter, utvisar även släktskapen. Se vidare K. H. K., Aspenäs- och Fdnö-
ätternäs härstamning {Historisk tidskrift 1883). 

4 Pag. 53 not 2 härovan. 
5 S. R. S., I, pag. 54, III, pag. 4. 
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mannen Laurentius, vilket första äktenskap, om man får tro 
folkvisan,1 varat åtta år, något som väl stämmer med det sak
förhållandet, att Svantepolk, som icke före faderns död år 12602 

kan tänkas hava tillträtt sin andel uti dennes svenska brors
lott,3 men som dessförinnan bosatt sig i Sverige, omnämnes 
första gången så sent som år 1253 uti ett gåvobrev till Vreta 
kloster, vid vilket hänger Benediktas sigill (oaktat hon ej ut
tryckligen omnämnes i brevet).4 På denna grund böra även 
de två döttrar, med anledning av vilkas förestående inträde i 
Vreta kloster (vilket inträde kan hava skett långt senare) Svan
tepolk år 1256 gör dit en donation,5 hava varit då ganska 
späda, något som särskilt förstås, om man antager, att en av 
dessa varit abedissan Ingrid Svantepolks dotter, som ännu så 
sent som den 20 januari 1350 är i livet.0 På dessa skäl kan 
icke docent Carlssons åsikt om Ingeborg som Svantepolks 
dotter vara riktig.7 

Efter vad ovan sagts samt här nedan kommer att anföras 
kan det anses höjt över varje tvivel, att det ursprungligen 
funnits (minst) två gravskrifter över eller anteckningar om före
nämnda kvinnor: Den ena bör hava lytt ungefär så här: "Hic 
sepulta est Ingeburgis, consors Domini Tunnonis Anundi filii et 
filia ducis Revaliae " Att ordalydelsen bör hava varit denna, 

1 Grundtvig, Danmarks gamle Folkeviser, nr 155, jämte tillägg. 
2 S. R. D. IV, pag. 280 m. fl. 
3 Se härom: Toll, Sigridis Storråda rediviva {Historisk tidskrift 1921, 

pag. 221-222). 
4 D. S. nr 404. 
5 D. S. nr 432. Om minderårigas intagande i kloster se: Hildebrand, 

Sveriges medeltid, III, pag 1067 samt not därstädes. 
6 D. S. nr 4518. 
7 Gustaf Tuncsson, som i olika sigill endast förde hjälm med hjälm-

prydnad (Hildebrand, Sv. Sigill, 111 418, 592) skall, enligt doc. Carlsson, en 
gäng hava fört tre sjöblad i skölden. Omöjligt är ej, att han hämtat dem 
frän 'Skarsholmsättens" sköld, samt att de hjärtformiga figurer, som före
komma å förenämnda hjalmprydnadcr, även kommit därifrån. Ätten Sappe i 
Danmark, oäkta gren från hertig Valdemar IV av Sönderjylland, strödde sjö
blad över skölden. (Se t. ex. Grandjean, Dansk Heraldik, 1919, pag. 236). 
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torde indirekt framgå därav, att i och med det att man för
växlade denna Ingeborg med Svantepolks dotter Ingegärd de 
Händelö, fick man därur fram den felaktiga tron, att det var 
Svantepolk, som varit hertig av Reval. Denna åsikt höll länge 
i sig, och återfinnes även hos Spegel i nedannämnda arbete 
(pag. 11—12), där det sägs: Samme Swantepoulche war Her
tig uti Estland, och bodde uti Reval" (!!) Den andra (och 
tredje) gravskriften eller anteckningen nämnde tydligtvis de 
båda abedissornas och deras fader Svantepolks namn. För 
Ingrid har antagligen hennes avlidne man även där fått om
nämnande. Dessa två (eller tre) gravskrifter eller anteckningar 
hava därefter med det olyckliga resultat, som vi sett, hopslagits. 

Men även uti den sålunda tillkomna senare form, uti vil
ken epitafiet sig befinner, kan det sägas, att det såsom be
vismedel för att Svantepolk själv begravts i Vreta klosterkyrka 
platt icke duger. Ty det står endast, att döttrarna där grav-
satts; om fadern maler däremot i sådant avseende epitafiet ej 
ett ljud! Här förefinnes från Messenii sida en tydlig miss
uppfattning, till vilken vissa senare författare utan närmare 
eftertanke anslutit sig. 

Det har emellertid dessutom hittills undgått alla skrift
ställare, att man verkligen äger i behåll en över i Vreta be
gravda personer uppgjord lista, som är äldre än den, som 
Messenius presterat. Den återfinnes hos Utter i hans ena 
släktbok.1 Ej heller i denna omnämnes Svantepolk begravd 
i Vreta. Den lyder, för vad angår saken här i fråga, på föl
jande sätt: "Hr. Svantepolks 2 döttrar Ingrid och Carin2 ligga 
i Vreta Capitelshuus." Här nämnas alltså endast de två, som 
blivit abedissor, och vi få, utöver Messenii uppgift veta stället 
varest inom klostret denna gravsättning skedde, en plats som 
man kan antaga reserverats uteslutande åt klostrets abedissor. 

Det är tydligen på en härmed identisk lista i en äldre 

1 Geneal. nr 41, pag. 51/»* i R. A. 
2 I viss män egendomligt är det, att även här Carin, oaktat hon varit 

abedissa före Ingrid, dock namnes i ordningen efter denna. 



70 Hans Toll. 

bok, som ärkebiskop Spegel hänsyftar, när han yttrar sig på 
följande sätt:1 "Om them, som äro i thetta closter begrafne, 
fan jag uti en gammal Slächtebok, som år 1625 war afskreven 
utaf en mycket äldre, en sådan efterrättelse etc." Då nu Utter, 
som bekant, levde mellan åren 1566—1623, har han sålunda 
antagligen använt sig av den bok, av vilken kopian tagits, 
och har han i så fall ur denna gjort utdraget ifråga. Messenii 
Tumbae är även tryckt före 16252 och jämväl han förefaller 
hava begagnat sig av denna äldre bok, men därutöver använt 
och givit vitsord åt andra författares meningar, men alldeles 
särskilt åt de nya gravskrifterna. Dessa tyckas hava varit av 
två slag: dels sådana som anbragts å de nya gravvårdarne, 
dels sådana, vilka — för vad angår mindre bemärkta personer — 
införts i epitafier över gravarna. Att i bägge fallen detla skett 
år 1580 efter konung Johan Ilbs föranstaltande ävensom att 
man därvid använt sig av Rasmus Ludwigssons text, torde 
efter docent Carlssons förenämnda utredning3 få anses i hög 
grad sannolikt.4 Men då Messenius å ena sidan om grav
värdarna använder uttrycket: "a: = :rege Johanne III perbelle 
paucos ante annos renovati", å andra sidan om Svantepolks 
döttrars epitafium säger: "illie adhue superstitum", tycks han, 
märkvärdigt nog, ej hava känt, att fallet med det senare varit 
precis detsamma som med de förra. 

Uti Spegels förenämnda lista angivas Svantepolks tvenne 
döttrar Ingrid och Carin vara i Vreta begravda, men tillägges: 
"ther är ok begraven en annan Fru, som hete Ingerd, ridda
ren Tönne Stures hustru och Herr Svantepolks dotter". Det 
synes därför antagligt, att verkligen Tune Anundssons fru 

1 Then svenska Kyrkohistoriens Första del är 1708, pag. 237 följ. 
2 Se sid. 66, not 2. 
3 Se sid. 66, not 4. 
4 Rasmus Ludwigssons text torde man finna i de ordalag, som Spegel 

citerat. Vid jämförelse med gravskrifternas ordalydelse ä epitafierna framgår 
det, att stundom den senare är kortare. Antagligen hava här utrymmesskäl 
varit avgörande. 
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Ingeborg fått sin sista vila i Vreta, något som synbarligen 
icke kunnat ske bland abedissorna utan ibland de många av 
familjerna Färlor, Stolpare, Somar etc, som, jämlikt Spegel, 
där gravsatts. 

När så uti det nya epitafium, som konung Johan "låtit uth-
gräfva i steenar", man skulle ditsätta Tune Anundssons makas 
namn, har man synbarligen erinrat sig, att två hennes "systrar" 
lågo begravna på annat ställe inom klosterområdet. Men på 
den tiden kan icke någon vetskap — ej ens någon tradition 
på annat sätt — hava förelegat om att Svantepolk själv grav
satts i Vreta, ty i så fall hade säkerligen epitafiet fått orda
lydelsen: "Hic jacet Svantepolchus cum tribus filiabus 
etc." Det bör sålunda utan allt tvivel vara Messenius som, 
såsom nämnt, är urkällan till misstaget i fråga. 

Ytterst kan härigenom visas, att, när i Vretas epitafier 
och vårdar det säges: "hic sepulta " eller "hic jacet ", 
så behöver detta alls icke betyda, att de döda, varom fråga 
var, ligga rakt under minnesmärkena, utan endast att de jor
dats inom klosterkomplexet. Att det förstnämnda icke varit fallet 
hava ju dessutom gravundersökningarna klarligen visat. Tyd
ligen hava gravvårdarna endast placerats på av utrymmesskäl 
lämpliga platser, och gravkorens kunganamn måste dessa hava 
fått i senare tid sig tilldelade efter vårdarna och ej efter dem, 
som där jordats. 

Av ovanstående torde sålunda framgå, alt man i verklig
heten svävar i fullständig okunnighet om, var i själva verket 
Svantepolk jordats, enär ingen källa före Messenius förlägger 
hans gravplats till Vreta. Ett visst intresse erbjuder i så måtto 
Svantepolks övriga släkt. Hans fader och farbroder ligga 
bägge hos de kungliga fädernefränderna i Ringsted i Dan
mark;1 hans farmor tyckes enligt Utters lista vara lagd i 
Vreta, ty med uttrycket "hertig Gutorms dotter" bör denna 

1 Se sid. 65, not 5. 
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åsyftas.1 Uppgiften saknas ej heller i Utters förteckning. 
Svantepolks svärmoder däremot Helena, Sverker den andres 
dotter, Sune, Folke jarls sons maka, har i sitt testamente ut
tryckt önskan bliva gravsatt i Alvastra hos sina fädernefrän-
der. Det finnes emellertid i detta sammanhang en uppgift, som 
möjligen förtjänar beaktande. Enligt v. Sfjerman2 har Svan
tepolk begravts i Vadstena. Källan i fråga är den enda som 
ser sig i stånd att giva någon upplysning. Vi få i så fall hava 
klart för oss att det skett före klostertiden. Antikvarie Frödin, 
som emellertid visat,3 att från Alvastra förts såsom material 
till Vadstena slottsbyggnad en hel del gravstenar, har därvid 
uttryckt den förhoppning: "att, då en gång de många nu på 
varandra hopade gravstenarna utanför Vadstena nunneklosters 
mur bli tillgängliga för närmare undersökning, de från Alvastra 
stammande stenarna åtminstone till en del skola anträffas". 
Nu är ju emellertid saken den, att man, som bekant, vid gräv
ningar i det s. k. "Sverkerskapellet" i Alvastra anträffat en 
blyrulle med en längre runinskrift, uti vilken talas om en viss 
Benediktas död. Denna antog man vara Sverker den andres 
första (danska) gemål av Skjalm Hvides ätt, något som där
efter från annat håll bestritts på den grund att runornas allt
för moderna typ ej tilläte en sådan tolkning. Jag har därefter 
själv visat, att denna drottning Benedikta varit Sverkers andra 
gemål, samt att det vid detta sakförhållande endast skulle be
hövas att genom kommande fynd med helt få år tillbakaflytla 
befintligheten av denna modernare runtyp, för att det skulle 
bliva möjligt tro på sagda drottning som föremål för inskrip
tionen.4 På denna punkt står saken för närvarande. Jag får 
nu tillägga, att, därest dylika fynd utebliva, man måhända får 

1 Man känner i alla händelser numera ingen annan dotter till hertig 
Guthorm än Svantepolks moder. 

2 Hövdingaminne, pag. 274. 
3 Fornvännen 1919, 1, pag. 64—65. 
4 Fornvännen 1918, haft. 3—4 (pag. 186, 199. 202), 1919, haft. 2 (pag. 

103), 1920 (pag. 197-206). 
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tänka sig möjligheten av, att det i stället varit denna drott
nings dotterdotter med samma namn, d. v. s. Svantepolks maka, 
som där gravsatts vid sin moders sida. I så fall är det möj
ligt, att även Svantepolk fått sin grav därstädes, och kan då 
hans gravsten hava kommit med till Vadstena, samt v. Stjer-
man tagit del av en över samtliga uppgjord förteckning, något 
som kommit denne till att draga förestående felaktiga slutsats. 
Möjligen bör härvid påpekas, att Messenius i sin Tumbae1 

framhållit, att Sverkerska graven i Alvastra nedärvdes. Svante
polks ätt bör då hava varit närmaste nu kände arvtagare.2 

Svantepolk själv kan då hava begagnat tillfället att ligga lika 
kungligt som sin fädernesläkt. 

Vad åter Svantepolks döttrar beträffar, förordnade Ingegärd 
av Händelö år 1315, att hon ville begravas i Linköpings dom
kyrka.3 Ingrid däremot hade år 1312 bestämt, att hon ön
skade ligga uti Mariakyrkan i Skara.4 Antagligen låg redan 
då där hennes på okänd tidpunkt avlidne man, västgöten Folke 
Algotsson. Det är ej känt, att hon trädde i något nytt gifte. 
Men antagligt är väl, att hon fått såsom abedissa, i likhet 
med vad förenämnda äldsta lista angiver, sin sista viloplats i 
Vreta kapitelshus.- Hon måste hava varit en kvinna med ovanlig 
handlingskraft och väl må man giva Grttndtvig rätt däri, att 

1 Pag. 32. Författaren driver här den satsen, (som man för närvaran de 
anser oriktig) att Birger Jarl Magnusson gravsatts i Alvastra! Han omnämner 
därvid dennes arvsrätt efter Sverker den andre, grundande sig på, att hans 
moder Ylva varit dotter till Sune Sik. Detta är ju allt saker, som man ej 
kan godtaga, men själva angivna sakförhållandet att gravplatsen i Alvastra 
nedärvts, kan oberoende härav bestå som en möjlighet. 

2 Man har visserligen pekat pä det sakförhållandet, att en viss Magnus 
Johansson av Engelätten är 1293 (D. S. nr 1085) förklarar sig hava ärvt en 
dotter till 'lagman Laurentius", vilken man gör identisk med Svantepolks 
hustrus första man. Dessc Laurentius äro dock förvisso olika personer. Den 
förstnämnde, vars lagsaga ej är nämnd, bör vara en väsentligt äldre broder 
till Magnus. Den senare var lagman av Östergötland samt tillhörde en 
annan släkt. 

3 D. S. nr 1995. 
4 D. S. nr 1866. 
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"det er et underligt Sted at träffe den 80-årige f. d. Abedisse 
i Undrigelsebrevet" av år 1345 emot alla dem, som ville be
strida Helena Gutormsdotters efterkommande deras rätt till 
"jus presentandi" i kanonikatet och det därmed förenade pre-
bendet i Linköping.1 Och dock voro då ännu icke hennes 
sista krafter slut. Som vi här ovan sett, var hon ännu fem 
år senare i livet. Dock hade hon sedan länge dragit sig till
baka från det direkta utövandet av sitt ämbete. Uti sitt gifte 
hade hon en son den bekante riddaren Knut Folkesson. 

1 Om orsaken till tvistens uppkomst se D. S. nr 3677. Grundtvigs 
ovannämnda yttrande återfinnes uti här ovan pag. 68 not 1 anf. källa, nr 179 
— 180. Efter vad högre upp här sagts, må det anses antagligt, att är 1345 
Ingrids ålder ganska mycket överskridit 80 år. Snarare mä man hålla för 
troligt, att hon dä uppnätt nittioärsäldern. 

Dubbelspännena av Ljunits-typ. 

Av 

GUNNAR EKHOLM. 

bill frågan om utbredningen och uppkomsten av de 
tutulusformade spännenas barocka utlöpare, behand
lade i denna tidskr., 1919, s. 224 ff., kunna nu läm
nas ytterligare bidrag. Under studiet av de förhi

storiska samlingarna i Danmarks Nationalmuseum sommaren 
1920 fästes min uppmärksamhet på det här i fig. 1 återgivna 
spänneparet. Fornsaken i fråga, som tillhör konung Fredrik 
VII:s samling och med denna kommit i Nationalmuseets ägo,1 

är, såsom vid en första blick på densamma framgår, ett dub
belspänne av samma typ, som det förut behandlade från Lju-
nits härad i Skåne. Att Nationalmuseets exemplar — såväl 
med hänsyn till dimensioner som utsmyckning en verklig prakt
pjäs — i den danska arkeologiska litteraturen ingenstädes fin-

1 Nationalmus. inv.-nr 26445. 


