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26 Nils Åberg. 

Under kejsartiden var den germanska beröringen med romersk 
kultur mycket intim, men resultatet härav blev i huvudsak en
dast en stegrad import från de romerska provinserna samt en 
del konstnärliga impulser, vilka snart omvandlades efter ger
mansk smak och förlorade sin klassiska prägel. På liknande 
sätt reagerade till en början Skandinavien mot de främmande 
inflytelserna under vikingatiden. Det främmande togs upp och 
germaniserades eller stöttes åter bort såsom oanvändbart. Det, 
som på 600-talet inträffat pä kontinenten, skedde emellertid slut
ligen även i Skandinavien. Den gamla nationella konsten för
lorade så småningom liksom sin livskraft och tynade bort och 
dog samtidigt med att den pånyttfödda klassiska konsten allt
mer motståndslöst började upptagas. Denna ökade mottaglig
het för klassisk konstpåverkan är resultatet av genomgripande 
förändringar i den germanska folkkaraktären och ett bevis på 
den kulturutveckling, som hos de skandinaviska folken ägt rum 
sedan kejsartiden. 

De senaste gravundersökningarna i Vreta 
klosterkyrka 

jämte några ord i anledning av Nat. Beckmans 
"Kungagravar och medeltidshistoria". 

Av 

CARL M. FÖRST. 

mitt arbete: När de döda vittna uti det kapitel, 
som handlade om: Stenkilska ätten och gravarna 
i Vreta klosterkyrka, lämnade jag en redogörelse för 

5 2 ^ undersökningarna av gravarna med deras innehåll i 
det s. k. Ragnvald Knaphövdes gravkapell samt för de slut
ledningar, som jag ansåg mig därav kunna draga. Jag vill 
hänvisa till detta arbete, men här dock framdraga några vik-
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tiga moment ur detsamma, innan jag meddelar några senare 
undersökningar jag kommit att få göra i Vreta klosterkyrka. 

I denna kyrka har konung Johan III låtit uppsätta monu
ment över de tre medeltidskonungarna Inge d. y., Magnus 
Nilsson och Ragnvald Knaphövde. 

Inges monument står i det efter år 1162 uppförda koret 
och Magnus Nilssons i ett kapell, som uppförts troligen så sent 
som på 1200-talets slut. Ragnvald Knaphövdes monument där
emot är uppställt i ett kapell, som både genom byggnadssätt, 

Norr Söder 

Grav III |_ 

Grav II 

Grav IV 

Fig. 1. Tvärsnitt genom gravarna i Ragnvald Knaphövdes kapell i Vreta 
klosterkyrka, visande niväförhällandena mellan gravarna. 

(E. Lundberg delin.). 

väggmålningar och de under en djupare golvyta belägna gra
varna kunde bestämmas till romansk tid. Byggnadssättet an
giver förra hälften av 1100-talet. Dessa fyra gravar utgjordes av 
tvänne grupper. Till vardera gruppen hörde två gravar, vilket 
lättast demonstreras av närstående utav fil. lic. Erik Lundberg 
uppgjord tvärgenomskärning av gravarna i deras lägeförhål
lande (fig. 1), i synnerhet om den jämföres med fotografiet!, 
tagen ovanifrån, av de tre översta gravarna (fig. 2). De båda 
gravarna till vänster å fotograficn, vilka äro desamma som de 
båda till höger på genomsnittet, bilda tydligen en särskild 
grupp, angiven såväl genom att de ligga i samma högre plan 
som genom att de hava samma fyrkantiga form. De båda gra
varna till vänster och djupare belägna på tvärsnittet bilda även 
en särskild grupp, i all synnerhet genom deras högst ovanliga 
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I II III 
Fig. 2. De tre först blottade gravarna i Ragnvald Knaphövdes kapell. 

I. Den stora mansgraven. II. Kvinnograven. III. Den lilla barngraven, som 
ligger i lägre plan i förhällande till de andra tvä. 

form med rundad huvudända samt smalare fotända. Dessutom 
äro dessa senare gravar murade med tjocka väggar. Om jag 
betecknar den längst till vänster på fotografien belägna graven 
med grav I, den därintill med grav II, den lilla graven till 
höger med grav III och den djupaste graven på tvärsnittet med 
grav IV, så är det genom läget, som angives på tvärsnittet, 
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tydligt, att graven IV tillkommit först och därefter grav III samt 
senare gravarna I och II. Gravarna III och IV hava tillkommit 
samtidigt eller åtminstone i ett sammanhang, både för deras 
forms skull och därför att emot bruket grav IV ej hade lagts 
så djupt under jordytan, om inte grav III skulle bereits rum 
ovan den. 

Grav 1 innehöll skeletten från tre män, av vilka den, för 
vilken graven gjordes, var en man på över två meters kropps-
längd och ungefär 35 års ålder. Den mellersta graven (II) 
inneslöt två kvinnoskelett. Den första innehavarinnan hade 
så låg hjässhöjd, att den och sålunda även huvudformen måste 
åstadkommits genom inverkan av långvarigt tryck, troligen av 
en bindmössa vid tidigaste barnålder. Hon var en kvinna på 
en 50 år eller däröver. Den i grav II senare nedlagda kvinnan 
hade varit utsatt för ett svårt olycksfall, därvid högra lårbenet 
illa brutits och benen intill vänstra fotleden krossats. Resul
tatet av en dålig skötsel och säkerligen långvarig varbildning 
hade efterlämnat ett snett och betydligt förkortat högerben och 
en besvärlig vänster fot och fotled. Grav III var en barngrav, 
som innehöll det väl bevarade skelettet av ett åtta-årigt barn, 
som varit svårt kutryggigt, beroende på tuberkulos i huvud
sakligen ländkotornas kroppar, som delvis voro bortsmälta. 
Manskelettet i grav IV var delvis förändrat och förmultnat. Sär
skilt av kraniet återstod ej mera än något av underkäken samt 
bakre delen av nackbenet med närliggande mindre delar av 
hjässbenen. Detta var dock tillräckligt för att giva en antyd
ning till att skallen haft nordisk typ och att dess ägare varit 
relativt ung, d. v. s. ungefär en 30 är gammal, när han dött. 
Hans längd bör uppskattas till ungefär 193 cm. 

På grund av den historiska uppgiften, att kung Inge d. y. 
skulle dött av förgiftning (en ond dryck) i Östergötland och 
senare angivet i Vreta samt även därför, att Johan III uppsatt 
sina kungamonument i Vreta säkerligen i anledning av tradi
tionen härom, samt då gravkapell och gravar, särskilt gra
varna III och IV, visa samtidighet och dessa gravar böra vara 
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från förra hälften av 1100-talet, så ansåg jag mig kunna an
taga, att kung Inge d. y. här varit den, som först fått sin vilo
plats, och därefter hans barn (förmodligen hans son), som dött 
strax efter honom. Förnämligaste platsen i kapellet intages 
av en kvinnograv, och högst sannolikt har dess första ägarinna 
låtit bygga kapellet. Inges änka, Ulvhild, som sedan var gift, 
först med kung Nils av Danmark och sedan med Sverker d. ä., 
har vid sin långvarigt sjuke sons grav reserverat sig en plats 
i kapellets milt, då Alvastra klosterkyrka ej på långt när var 
färdig att mottaga den döda. I grav I, anser jag på grunder, 
som i mitt ovannämnda arbete framföras, ej osannolikt, att 
Margareta Fredkullas och kung Nils' son, Ulvhilds styvson 
och i viss mån en martyr för hennes skull, den valde svenske 
konungen Magnus Nilsson, lagts. Jag visar, huru betydlig 
kroppslängd var utmärkande för Stenkilska ätten. Nu var 
mannen i grav IV en c. 193 cm:s karl och den i grav I över 
2 m. Magnus Nilsson, som härstammade från två högväxta 
släkter, var också historiskt känd för jätteväxt. Angående de 
övriga gravlagda har jag ej gjort försök till identifiering, men 
påvisat, att den andra kvinnan i mellersta graven och den 
andra gravlagda mannen i grav I nedlagts samtidigt i sina gra
var. Naturligtvis kunna vi, såsom jag yttrar i mitt arbete, 
vid en undersökning som denna, "då det rör så långt tillbaka 
i tiden liggande dagar, då de historiska upplysningarna äro 
så knappa, ej komma längre än till en viss grad av sanno
likhet". 

Rörande utredningarna, varpå jag stöder min uppfattning, 
får jag, såsom ovan nämnts, hänvisa till mitt arbete: När de 
döda vittna. 

Emellertid erhöll riksantikvarien en skrivelse från fil. lic. 
Erik Lundberg av den 12 augusti 1921 så lydande: "Såsom 
sista ledet i gravundersökningen i Vreta Klosters kyrka har i 
dag locket till monumentet över konung Inge d. y. avlyfts. 
Det visade sig då att monumentet innehöll ett gravrum vari 
åtskilliga ben lågo. Har man alltså på Johan III:s tid, då 
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monumentet tillkom, fört benen från en grav, som ansågs vara 
konung Inges, till detta nya vilorum? De övriga tre konunga
monumenten i Vreta saknade alla inre håligheter, voro full-
murade. Tilas antecknar 1709 att han sett konung Inges grav 
med sönderspräckt lock, så att man kunde se benen ligga däri 
som i en skräplåda. Så tyckes graven ha stått ända till 1845 
då locket reparerades." . . . "Locket är ånyo pålagt och ingen
ting kommer att åtgöras förr än närmare instruktioner anlända." 

På riksantikvariens anmodan och efter överenskommelse 
med fil. lic. Erik Lundberg om tiden besökte jag Vreta kloster 
den 21 september 1921 för att taga del i undersökningen av 
de skelettdelar, vilka anträffats inuti Inge-monumentet, som står 
i södra delen av högkoret. Efter verkställd undersökning av
lämnade jag rapport däröver till riksantikvarien, och är det 
väsentligen innehållet i denna rapport, som jag här meddelar. 

Det av Johan III uppförda monumentet är, såsom känt, 
på lockhällen försett med följande inhuggna inskrift: "Hic se-
pultus est Ingo Suecorum Gothorumq. Rex Philippi Regis filius 
et Halstani Regis nepos cum consorte sua Helena Regina, hu
jus monasterii fundatores, qui veneno impetitus in villa Vre-
tensi occubuit." 

Vid min ankomst var enligt överenskommelse monumen
tets lock avlyftat. Det inre rummet visade sig tydligen vara 
på senare tid omsorgsfullt murat, och benen lågo i en viss 
ordning på botten. I mitten lågo nämligen alla skelettbenen 
utom kranierna i en hög. De långa benen lågo alla i en och 
samma riktning, öster—väster. I västra delen av rummet lågo 
två kranier, det ena med underkäke. I östra delen en bäcken-
halva av ljus färg. 

Efter fotografering av det orubbade läget upptogos benen 
och underkastades en första undersökning. Det visade sig då, 
att kranierna tillhört en man och en kvinna, att underkäken, 
som låg inställd på det manliga kraniet tillhörde det kvinn
liga, och att någon underkäke till det manliga kraniet ej fanns 
i gravrummet. Den stora benhögen innehöll ben från två ske-
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lett, ett manligt och ett kvinnligt, tillhörande var sitt av kra
nierna. Den ljusa bäckenhalvan var övertalig. Den hade tyd
ligen legat en tid utsatt för regn och sol. Ett stycke av ett 
skulderben från ko låg även i gravrummet. 

Att benen ligga här inuti monumentet och att de utgöra 
ett manligt och ett kvinnligt skelett, såsom inskriften på mo
numentet upplyser om, visar, att dessa båda skelett inlagts 
här under Johan III:s tid. Det visar också tydligen, att det 
vid denna tid funnits tradition eller kunskap om uppgifterna, 
att Inge var begravd i Vreta. 

Att skeletten ligga inuti monumentet angiver, att de flyt
tats dit från en annan grav eller från tvänne andra gravar. Då 
koret i Vreta uppförts efter år 1162, så är det omöjligt, att Inges 
ursprungliga grav legat på den plats, där monumentet nu står. 
Detta hindrar emellertid inte, att här i koret kunde hava legat 
en grav, som vid Johan lll:s tid kallats för "Kung Inges grav" 
och som man då öppnat och funnit innehålla de båda ske
letten, vilka därifrån överflyttats till monumentet. Har man 
då även påträffat ett kvinnoskelett, låg det nära till hands att 
anse det vara hans makas. Även i detta fall kunna ej ske
letten, i fall de ursprungligen tillhört graven, hava varit kung 
Inge den d. y:s och hans drottnings, emedan de då i likhet 
med koret måste härstamma från senare tid än Inge d. y:s. 
Emellertid skulle skeletten kunna hava blivit tagna från en 
grav på annat håll i kyrkan och flyttade till koret. Detta 
skulle kunnat ske antingen redan under den tidsperiod, då 
koret uppfördes, i vilket fall de från denna deras sekundära 
grav flyttades till monumentet, eller under Johan III:s tid, 
då de direkt från sin primära grav lades, där de nu lågo. 
Några historiska upplysningar känner jag ej, som här kunna 
giva någon ledning. Kritiklösheten vid uppställandet av mo
numenten under Johan III:s tid, gör, att man inte kan hava 
stor tilltro till en dåtida kritik vid bedömandet av den gravs 
äkthet, som då uppgavs skola innesluta Inges och hans ge
måls kvarlevor, ännu mindre vid avgörandet av skelettens 
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äkthet. Denna tilltro blir än ringare, då kvinnokraniet angiver 
sin ägarinnas ålder till ungefär 25 år, som omöjligen kunnat 
vara Ulvhilds ålder vid hennes död. Manskraniets ålder, som 
bör skattas till ungefär 35 år skulle kanske kunna vara för
enligt med Inges ålder. De manliga benen angiva en man 
på ungefär 181 cm:s kroppslängd, alltså en lång men ej en 
reslig karl. Både mannens och kvinnans ben visa, så vitt jag 
kan bedöma, genom sin konsistens, sin färg m. m., att de ej 
legat i jord, utan troligen i en kista, förmodligen av traktens 
kalkstenshällar, men båda knappast under fullt enahanda för
hållanden. Det enda man borde kunna taga för givet är, att 
de båda skeletten, innan de överflyttats i monumentets inner-
rum haft antingen en gemensam grav eller att deras gravars 
platser varit belägna i sådan närhet i förhållande till varandra, 
att detta ansetts angiva man och hustru. Det första alterna
tivet finner jag vara troligast, därför att det var ej ovanligt, 
att man och hustru lades i samma kista även om de ej be-
grovos vid samma tid. Här kan ett sådant förhållande, att 
man träffat i den såsom Inges ansedda graven ett manligt 
och ett kvinnligt skelett, vara just det, som föranlett, alt tum-
ban i koret kom att få två skelett, vilka då betecknades med 
kung Inge och hans drottning. Vi sakna emellertid varje upp
lysning om den ursprungliga gravens form, och sålunda varje 
dateringsmöjlighet för tiden, då de döda lagts ned i graven; 
men vi hava, enligt vad jag ovan nämnt, anledning att för
moda, att de båda skeletten härstamma från samma tid och 
hava tillhört man och hustru. Då kvinnoskelettet emellertid 
omöjligen har kunnat tillhöra Ulvhild, är det i högsta grad 
sannolikt, att det manliga skelettet ej heller har tillhört Inge d. y. 

Helt annorlunda ställa sig, såsom jag visat, de arkeolo
giska förhållandena i det gamla s. k. Ragnvald Knaphövdes 
kapell, där åtskilliga detaljer i byggnadssätt och gravformer 
visa samtidighet och möjlighet till datering, samt de antropo
logiska karaktärerna tillsammans med gravläggningarnas kro
nologi ställa utom tvivel, att det är ett ursprungligt grav-

3 — Fornvännen 1922. 
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kapell från 1100-talets förra hälft, ett förnämligt släktkapell, 
som ganska sannolikt är det gravkapell, där Inge d. y. och 
hans gemål Ulvhild hava sina gravar. Denna övertygelse, som 
jag kommit till genom mina föregående undersökningar, har 
inte rubbats genom den, som nu senast verkställts i kormo
numentet, utan tvärt om blivit därigenom förstärkt. 

En viktig slutsats kan emellertid dragas ur detta fynd av 
skeletten i Ingemonumentet, nämligen att vid Johan III:s tid 
den övertygelsen varit stark, att kung Inge d. y. haft sin grav 
i Vreta klosterkyrka, vilket föranlett ej blott att man rest mo
numentet i kyrkans kor utan även att man däri lagt ned ske
lett, möjligen från gravar, som man då utpekade såsom Inges 
och hans gemåls. Att gemålen fått Inge d. ä:s drottnings 
namn, Helena, får man ej fästa för stor vikt vid. 

Jag anser det ej vara av något intresse att här gå in på 
detaljundersökningen av skeletten med dess kranier från Inge
monumentet. Jag vill dock meddela, att mannens kranial
index var 77, och kvinnans 78,6. Mannens längd beräknad 
efter lårbenens och skenbenens längder enligt Mannouvrier 
var 180 cm., enligt Faye efter lårbenens trochanterhöjd 182 cm. 
Kvinnans kroppshöjd var 163 cm. Intet märke efter våld å 
benen eller någon deformering å kvinnokraniet kunde iakttagas. 

I samband med detta nya meddelande från Vretaunder-
sökningarna finner jag en osökt anledning att ingå i svaromål 
rörande en del av innehållet i Nat. Beckmans uppsats, Kunga-
gravar och medeltidshistoria uti Fornvännen 1921, då jag 
samtidigt blir i tillfälle att lägga en del nytt till det jag förut 
meddelat om Vretamaterialet. Uppsatsen utgör till dels en 
granskning av de kapitel i min bok, som handla om den tidi
gare medeltiden, och därvid framför allt mina identifierings
försök av skeletten i det s. k. Ragnvald Knaphövdes kapell i 
Vreta, men därutöver gör Beckman själv identifieringsförsök 
t. o. m. med skeletten från sekundärbegravningarna, vilket jag 
ej vågat mig på. Med glädje kan jag konstatera, att han del-
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vis på andra vägar än jag, ser sig i stånd att ansluta sig till 
det viktigaste jag ansett mig på grund av mina undersök
ningar kunna uttala, nämligen att av kapellets fyra gravar de 
tre innesluta såsom första ägare kung Inge d. y:s, hans maka 
Ulvhilds och deras 8-åriga barns (sons?) kvarlevor. Professor 
Beckman visar sig emellertid såsom en sträng magister, som 
studerat djupt i de skrivna källorna men som, enligt sin egen 
utsago, saknar kompetens bedöma antropologiska och åtmin
stone delvis även arkeologiska ting. Detta skulle emellertid 
särskilt för vad som angår de förra ej hava någon större be
tydelse, "då lämningarna av forntidsmänniskorna själva", en
ligt Beckman, såsom historisk källa "i det praktiska arbetet 
nog alltid kommer att intaga en ganska blygsam plats såsom 
medel för kontroll och komplettering av de vanliga källornas 
uppgifter." Jag kan emellertid ej neka till, att jag finner detta 
yttrande särskilt genom sin allmänt hållna form vara märkligt 
av en vetenskapsman om just den vetenskap, genom vilken 
de föreliggande undersökningarna i Vreta och ännu mera de 
i Riddarholmskyrkan med deras nya historiska uppslag, er
hållit sin väckande och avgörande betydelse. De antropolo
giska gravundersökningarna anser jag förresten endast vara 
ett led i den arkeologiska undersökningen, vilka vid tillfällen, 
då människorester förekomma, ej kunna undvaras. Vad arkeo
logien genom gravundersökningarna tillsammans med natur
vetenskaperna, dit antropologien hör, uträttat för kännedomen 
om människosläktets och folkens historia, behöver jag ej här 
orda om. Ett särskilt intresse få de arkeologiska forskningarna, 
däri inberäknat de antropologiska, då de nå fram till de tider, 
som representeras av Vretafynden eller, för att citera Oskar 
Almgren, till de "tider, från vilka vi också äga de första spar
samma skriftliga uppteckningarna. Dessa och fornfynden kunna 
då inbördes1 belysa och komplettera varandra". 

Beckman beskyller mig för att jag i min bok varit in-
konsekvent vid användandet och bedömandet av källor. Jag 

1 Kursiverat av C. M. F. 
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hade upptagit, så vitt jag vet, för första gång såsom kombi
nerat naturvetenskapligt och historiskt undersökningsmaterial 
de historiska känningsnamnen, nämligen känningsnamnen på 
kungarna inom Vestfoldätten, såsom de angivas i Snorre Stur-
lasons sagor. I de resultat, som jag då kommer till, finner 
Beckman ett "starkt indicium för att en historisk kärna, och 
en icke allt för ringa sådan, döljes under dessa sagor". Han 
anser mig ej vara "nådig" mot "den isländska traditionen", 
alias Snorre, i övrigt och särskilt rörande Sigrid Storrådas 
person, då jag angående hennes existens såsom drottning och 
kungamoder i viss mån ställt mig på den Weibullska betviv
lande ståndpunkten. Men har jag begått den synden, så straf
fas jag också av professor Beckman med att jag då knappt 
"äger rätt bygga på antagandet, att icke den vida sämre sven
ska traditionen under dubbelt så lång tid skulle ha kunnat flytta 
mindre centrala personers griftplatser". Emellertid är traditio
nen, att Inge d. y. dött i Vreta, den enda jag trott och byggt på, 
och att han ligger begraven i Vreta tror Beckman nu också på. 

I mitt omtalade arbete säger jag, att "dessa tillnamn giva 
i viss mån säkrare upplysning om sina ägare än vad deras 
historieskrivare i övrigt berätta". Jag anser sålunda ej, att 
dessa kännings- eller till-namn bevisa, att Snorres berättelser 
om personerna, som bära dem, äro tillförlitliga. Mitt påvi
sande av deras personliga sammanhang utgör ett bevis för 
tillnamnens historiska säkerhet, men ej för något vidare. Jag 
har också fått ett ökat stöd för en sådan uppfattning av A. W. 
Bröggers nyligen utgivna intressanta avhandling (Arboger for 
Nord. Oldkyndighed og Historie 1921, III r. 11 B.) Farmands-
haagen og Kong Björn, Harald Härfagers sön. Brogger visar 
där, att högen endast innehöll en likbår men saknade skelett
delar. Och på grund härav och efter granskning av kännings-
namn och det traditionella namnet på högen visar Brogger, 
att Snorres berättelse om Björn och hans död och grav mister 
varje spår av sannolikhet. "Den arkeologiske undersökelse 
har altsaa tilfulde stadfaestet den historiske kritik av Snorres 
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roman om kong Björns död." Bröggers undersökningsresultat 
har ej förminskat min tro, att L. Weibull har rätt i en stor 
del av sin uppfattning rörande Sigrid Storråda.1 Min insals i 
denna fråga är ej annan än den, att, när Estrids skalle har 
en kraniehöjd på 110 mm., som i förhållande till hennes skal
les dimensioner i övrigt är abnorm, den måste åstadkommits, 
enligt min uppfattning, genom säkerligen långsamt våld med 
eller utan sjukliga impulser. Då professor Fr. C. C. Hansen 
tror, att deformeringen skulle kunna förklaras på annat sätt, 
så är det troligt, att han tänker på hennes skolios och en 
tidig rakitis. När jag nedskrev skildringen i mitt arbete, be
tänkte jag detta, men såsom medverkande, dock ej såsom enda 
orsak. Att en tidig bandmössa här har deformerat, därom är 
jag alltjämt övertygad, men anser, att en rakitis väl kan hava 
framkallat den speciella formen på deformiteten, nämligen 
sadelformen. Att Ulvhilds kranium genom konst har fått sin 
form och sin extremt låga höjd är jag ganska säker på. Här 
har ej varit någon påvisbar rakitis och kraniets dimensioner 
äro i övrigt stora. Detta kraniums deformering utesluter alltså 
varje försök till diskussion över rastyp, vilket j ag därför un
derlåtit, men Beckman ej helt kastat över bord, då han tager 
Ulvhilds huvudform såsom ett indirekt hjälpbevis vid identifi
eringen och säger: "Att kraniets form avviker från de övrigas, 
gör ingen svårighet. Ulvhild var norska" och tillägger att 
namnen på hennes förfäder, vilka han anför, kunna tyda både 
på keltiskt och finskt-lappskt inslag. 

Emellertid giva varken Ulvhilds eller Estrids kranieformer 
sådana exkvisit positiva utslag som Magnus Ladulås' gemål 
Helvigs och deras döttrars huvudskålar; men efter de iaktta
gelser, som nu gjorts, bör det vara lockande att studera me-

1 Utan att intaga någon ståndpunkt till Hans Tolls uppfattning rörande 
vem Sigrid Storräda var [Sigrid Storråda rediviva, Hist. Tidskrift 1921), 
finner man dock, att genom hans arbete deras antal ökats, som efter Lauritz 
Weibulls utredning ej längre hava en fast tro pä henne såsom den av Snorre 
skildrade drottningen till Erik Segersäll och Sven Tveskägg samt Estrids 
moder. 
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deltidskranier, särskilt förnämliga kvinnors kranier, för att få 
utredd den i många hänseenden intressanta deformerings
frågan. Tillsvidare kan jag ej frigöra mig från min uppfatt
ning, att Estrids huvudform, då jag ser den deformerad, går 
bättre ihop med en slavisk prinsessas än med en svensk stor
bondedotters moderliga omsorger. 

Angående mitt kapitel om "Stenkilska ätten och gravarna 
i Vreta kyrka", fruktar Beckman, "att den auktoritet, som Fiirst 
har 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 be
tecknas oriktiga eller milt uttryckt mycket osäkra". Efter ett 
sådant uttalande hade jag väntat och hoppats få ett skarpt 
preciserat meddelande och uppräknande av dessa farlig åsikter. 
Inte kan väl det vara så farligt, att jag så att säga citerar efter 
Saxo det obestämda uttrycket "götarna". Men så säger Beck
man: "Vidare avfärdas det källkritiska problemet allt för lätt
vindigt med följande ord (sid. 55): 'Man skulle tycka, att på 
hans (Johan 111: s) tid det funnits en tradition, att dessa tre 
konungar legat på de ställen, där han upprest monumenten 
över dem, eller åtminstone att de haft sina gravar i Vreta." 
Det hade varit snällt av professor Beckman, om han fortsatt 
citatet för dem, som ej hava min bok. Jag säger nämligen ome
delbart därefter: "Att en sådan funnits om Inge d. y. bör vara 
ganska sannolikt... Huruvida det fanns en tradition som grund 
för att kung Magnus Nilsson, Margareta Fredkullas son och 
alltså Inge d. ä:s dotterson eller för att Ragnvald Knaphövde 
skulle ligga där, kan man numera svårligen utreda." 

Herr professor! Ni är filolog och tränad vid skrivbordet 
under arbete med arkivalier och andra skripta, jag är en prak
tisk antropolog eller arkeolog och går till en sådan under
sökning som denna, såsom en rättsmedikus, och när jag skall 
i min bok: När de döda vittna skildra min undersökning i 
Vreta kyrka, så tager jag bildlikt mina läsare med mig in i 
kyrkan demonstrerande. Det är så jag gjort, då jag yttrar till 
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läsarna det Ni citerat. Jag hade för resten ett par år förut 
tillsammans med Martin Olsson gjort undersökningar i Riddar-
holmskyrkan av samma art som dessa i Vreta, och därvid på
träffat under Johan III:s monument de på dem angivna per
sonernas skelett. Jag har därför nedskrivit vad varje natur
ligt tänkande människa i mina kläder skulle tänkt vid silt 
första inträde i Vreta kyrka, fullt oberoende av det källkri
tiska problemets preciserande, men som lämplig inledning i 
min framställning. Rasmus Lodviksens inskriptioner hava ej 
det bittersta tryckt på mitt sinne under arbetet, men den gamla 
uppgiften om att Inge d. y. dött av gift i Vreta, det har för 
mig varit en ledtråd vid mina identifieringsförsök. 

Beckman säger, att mitt resonnemang är "inkonsekvent" 
därför, att jag ej accepterat Sigrid Storråda-traditionen hos 
Snorre och dock tror, att en kunskap eller tradition om att 
Inge fått sin grav i Vreta existerat under Johan HI:s tid. En 
konsekvens i den stilen skulle åtminstone bland medici kallas 
för en oförmåga att kunna individualisera. Man bedömer väl 
var sak för sig. Emellertid är det ett faktum av ovedersäg-
sägligt intresse, att Beckman på den tillåtna vägen och jag 
på den av honom förbjudna komma till samma resultat i vår 
förmodan om vilka som blivit begravna i det s. k. Ragnvald 
Knaphövdes kapell, nämligen kung Inge och hans gemål Ulv-
hild samt deras barn. (Jag är dock ej nöjd med att Beckman 
vid uppräknandet av de skelett, som jag sökt identifiera, ute
slutit barnet, trots att det spelar en stor roll vid min under
söknings gång. När han sedan upptager det såsom en iden
tifikation gjord av honom själv, så är det ej fair play). Att vi 
hava olika uppfattning av vilket skelett, som tillhört Inge, 
spelar härvidlag ej någon roll. Då alltså Beckman anser san
nolikt, att en eller två av dem Johan III ställt monument över, 
nämligen Inge d. y. och hans gemål verkligen hava sina gra
var i Vreta klosterkyrka, och han kanske på mindre skäl än 
jag har för Magnus Nilsson, anser dessutom möjlighet för att 
även ett skelett i kapellet har tillhört Sune Sik, som också 
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fått monument av Johan III i Vreta kyrka, så tror jag vi få 
lika dela äran eller synden att "ge fortsatt liv åt åsikter, som", 
enligt Beckmans utsago, "i varje fall måste betecknas som 
oriktiga eller milt uttryckt mycket osäkra". Jag finner emel
lertid faran härför ej vara så stor för någondera av oss. 

Vad som emellertid närmast givit mig anledning att här 
taga till orda, är det sätt varpå de arkeologiska och antropo
logiska iakttagelserna från min bok refereras och tagas i an
vändning av Beckman för hans identifieringar. Då han på 
sid. 36 i sin uppsats skall referera mitt arbete och meddelar 
en del fyndomständigheter, sker detla ej sällan på mindre till
fredsställande sätt, så som t. ex. då han skriver: (grav) "III 
och IV ha samma form", säger det ej detsamma som jag fram
hållit, nämligen samma ovanliga form. Härigenom fastslås 
ännu mera deras samhörighet. När Beckman säger: "Kapellet 
är äldre än kyrkan," är det ej detsamma, som jag efter E. 
Lundberg meddelar, att "till samma period som den äldsta 
kyrkan hör det lilla gravkoret". Då det står hos Beckman, 
att gravarna "I—III ligga sida vid sida", är det ej fullt riktigt 
eller åtminstone ej fullständigt upplysande, om det än vid yt
ligt betraktande på den fotografiska bilden (fig. 2) kan synas 
så. Såsom ovan sagts visar den och ännu bättre Lundbergs 
tvärsnittsbild (fig. 1) också, att barngraven III ligger i lägre 
plan än I och II samt direkt på grav IV, vilket ej får förbises, 
då det är av synnerligen stor vikt att taga hänsyn till, när 
slutledningarna skola dragas. 

Då Beckman angående skelett .1 citerar min skrivna "rap
port till Riksantikvarien" och även huru jag där korrigerat, så 
måste jag förklara för honom vad som föranlett mina ändringar. 
Beckman skriver i sin sammanställda tabell om skelett IV: 
"angivna åldern minimum" (30 år). I en not upplyser han: 
'Kan vara mycket äldre,' säger rapporten ursprungligen; 'myc
ket' har strukits". Här tarvas förklaring för att hindra vidare 
missförstånd. Då ålder skall bestämmas efter skelettdelar, så 
gives ledningen härtill av tänderna, epifysernas och diafyser-
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nas förhållande till varandra, de olika kranialsuturernas till
stånd, benens konsistens och vikt m. m. Enda ledningen för 
åldersbestämning av skelett J var nackbensresten med de vid-
sittande styckena av hjässbenen. Lambda-suturen simulerade 
vid första undersökningen någon sammanväxning, som efter 
senare fullständigt rengörande av benet visade sig ej existera. 
Därför är i det manuskript, som jag inlämnat till riksantikva
rien ordet "mycket" först skrivet och sedan överstruket. Ar
kivforskaren har därav ej rätt att draga en annan slutledning 
än att jag ansett ordet "mycket" här vara ett fel och därför 
strukit ut det. Beckman läser alltför fritt ur min text rörande 
J:s huvudform och får därigenom tillfälle att draga vidare slut
ledningar än man har antropologiskt rätt till. Han säger: "Kra
niet till stor del multnat; de bevarade resterna tyda på nor
disk typ, särskilt nackknölen." Jag säger: "På J kunde ej 
några mått tagas, men nackbenets form antydde tillräckligt, 
att skallen haft en form och index, som närmast kunde sam
manfalla med E:s." På sid. 43 talar Beckman om "den ka
raktäristiska likheten i huvudform mellan skeletten J och E. 
Av vilka vi (Beckman) antagit att E är Inges". Senare på 
samma sida säger han: "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 ku
sins son Magnus Nilsson." Jag har aldrig sett eller sagt något 
om karaktäristisk likhet i huvudform eller vågat att på grund 
av det jag här kunnat se på J:s nackben, sluta mig till bro
derskap mellan J och E. Beckman såsom icke antropolog har 
kanske större friheter, men rättigheter har han åtminstone ej. 

Om också Beckman och jag anse sannolikt att i kapellet 
ligga Inge d. y., Ulvhild och deras barn, så äro vi dock ej 
fullt eniga om mera än Ulvhild. Vi uppfatta nämligen ske
lett B i grav II såsom Ulvhilds, men Beckman anser, att ske
lett E. i grav I är Inge d. y. och jag, att skelett J i grav IV 
är Inge. Om vi ock anse barnet i grav III som Inges och Ulv
hilds barn, så är enligt Beckman E och enligt min uppfattning 
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J barnets fader. Jag vill emellertid t. o. m. påstå, att om ej 
J är kung Inge, är ej B i grav II barnets moder, då J ganska 
säkert är barnets fader och B sannolikt är Ulvhild. Jag repe
terar, vad jag sagt ovan, att gravarna III och IV äro en grupp 
för sig, i det att de ej blott genom sin ovanliga form visa 
sig höra samman utan också genom anordningen sinsemellan 
bestämt angiva, att ett nära släktskapsförhållande existerat i 
livet mellan dem de innesluta, men också att deras begrav
ning har varit något så när samtidig. (Se närmare i min bok 
sidd. 65 och 66). Jag tror ingen arkeolog skall anse annat än 
att min slutdragning här är bindande. 

"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." Detta 
är utgångspunkten för Beckman, då han, efter att hava antagit, 
att kvinnan är Ulvhild, ser i E Inge och i barnet i grav II 
deras barn. Men nu är det ej en gravserie, som gravarna 
I, II, III bilda. Grav I och grav II höra samman i en grupp, 
dit ej grav III hör. Kvinnograven är tydligen huvudgraven i 
kapellet, därom äro Beckman och jag ense. Det är emellertid 
ej nödvändigt, att mannens grav skall ligga till höger om 
hustruns. Tiden för de olika begravningarna och andra om
ständigheter kunna därvid få inflytande och framkalla rubb
ningar av vanligt bruk. Så t. ex. låg svenske kung Birger 
Magnussons grav till vänster om hans makas i Ringsteds 
kyrka. Beckman drager säkert riktigt, på grund av barngra
vens äldre form, den slutledningen, att barnet dött före för
äldrarna, när dessa äro, som han tror, B i grav II och E i 
grav I. Det duger emellertid ej, att så utan vidare negligera 
barngravens arkeologiska sammanhang med grav IV, då detta 
är minst lika säkert att bygga på som på något skrivet ord i 
en gammal källskrift. 

Det var en lång tid mellan Inges och Ulvhilds död. Det 
är därför också helt naturligt, att hans och deras vid samma 
tid döda barns gravar bilda en gravgrupp för sig, och att denna 
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grupp visar ett åldrigare utseende, tidigare gravlagda som de 
äro, Inge visserligen före barnet, men dock båda gravarna tyd
ligt byggda i ett visst sammanhang med kapellet. Den kro
nologiska ordningen i gravarnas tillkomst kan giva direkt ut
slag i frågan om bedömandet av arvsföljden och därigenom 
också ursprungliga ägarna till den jord Karl Sverkersson skänkte 
till Vreta kloster. Är skelett J Inges, och Inge sålunda har 
dött först, så har barnet, om det än levat blott mycket kort 
efter fadern, dock levat tillräckligt länge för att bliva arvtagare 
och för att förmedla arvet till modern, den sedan så eftersökta 
kungamakan, som nu säkerligen byggde kapellet. Ulvhild 
hade såsom arvtagerska och ägare av jord i Vreta dubbel an
ledning att där bygga kapell och välja gravplats åt sig och 
dem hon ärvt jorden av. 

Utan att det varit ledande för mig vid mina analyser vid 
dessa gravundersökningar, har jag ej kunnat för mig själv 
hålla tillbaka en tankekedja, som ständigt kommit igen, då 
jag stått inför dessa Vreta-gravar med deras skelett. Då man, 
som jag, trott sig tydligt se, huru en kraftig karl dött och be-
grafts i väl tillmurad kista strax innan sin son, som under 
lång tid varit så sjuk, att han kunnat väntas dö när som helst, 
och då man vet, att ordningsföljden, i vilken de skulle lämna 
det jordiska, blev det bestämmande för ett successivt över
lämnande av arvet av kanske betydande jordagods till de efter
levande, ja, och då dessutom traditionen fanns, att kung Inge 
blivit förgiven, så känner man sig liksom stå inför en ohygg
lig brottshistoria, som snarare får näring att bli sann, genom 
att den överlevande makan och modern blir den genom dessa 
händelsers gång eller kronologi vinnande och sedan enligt 
historisk uppgift tyckes blivit den drivande kraften vid ett 
ohyggligt politiskt mord. När därvid resultaten bli de motsatta 
hon åsyftat, flyr hon, och hennes tredje drottningstid utmärkes 
av klosteranläggningar och kyrkbyggnader, varmed hon nog 
kände behov att söka försona sitt förflutna, men varigenom 
hon också förvärvar sig en plats bland Sveriges märkligare 
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kvinnor. Man skulle kanske tycka, att hon, om hon varit be
hjälplig med Inges onda dryck, ej skulle velat eller vågat ligga 
i samma gravkapell som han, men dels var det nog ej hon 
själv, som givit honom drycken, lika litet som det var hon, som 
mördade Knut Lavard, dels var den tiden hon levde i olika 
mot vår, och karaktärerna också. Att hon är ägarinna av jord i 
Vreta, vilken förut ägts av Inge och sedan av sonen, är ensamt 
fullt tillräckligt skäl för att hon här bygger gravkapell åt sig 
själv och dem. Kommer sä därtill, att därigenom också möj
liga obehagliga misstankar lättare kunde undanrödjas, ökar 
detta skälen till de andra. 

Det svagaste försöket av mina identifieringar finner Beck
man vara att söka göra skelett E till Magnus Nilssons. Det 
anser jag också. Allt är dock relativt. Då Beckman anser 
det omöjligt, finner jag det vara möjligt och ej helt osannolikt. 
Jag anser mig emellertid ej hava rätt att använda Fornvännens 
sidor till att repetera, vad jag anfört som bevis för denna min 
uppfattning, utan får hänvisa läsaren även härom till min bok: 
När de döda vittna. Jag finner alltjämt, att det långa av
ståndet från Fotevik i Skåne, där Magnus stupade, till Vreta 
ej utgör ett hinder för att han kunnat transporteras dit, när 
det gällde att få ligga i ett så förnämligt gravkapell som detta. 
Det var ej ovanligt under medeltiden, att ett lik fördes långa 
vägar och från tillfällig grav till en bestående. Lät vara från 
följande århundrade så hava vi ett historiskt exempel på en 
sådan förflyttning i vårt eget land, nämligen av Magnus Ladu
lås' lik från Visingsö till Stockholm. I sitt testamente bestäm
mer kung Magnus (Carl M. Fiirst och Martin Olsson: Magnus 
Ladulås och Karl Knutssons gravar l Riddarholmskyrkan. 
Även refererat i När de döda vittna), att bliva lagd i grå-
munke- eller minoriter-brödernas kloster i Stockholm. Och före
skriver, att "om det skulle falla på vår lott att, då Herren 
kallar, dö i så avlägsna trakter av landet att vår kropp icke 
genast kunde föras till det ovannämnda lägerstället, bestämma 
vi att under mellantiden samlas i det vid det tillfället närmaste 
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stället, lägligt och utan svårighet för dem, genom vilka över
flyttningen skall verkställas." 

Vad Curt Weibull anför i sin gradualavhandling (Saxo, 
Kritiska undersökningar i Danmarks historia från Sven Estrid-
sens död till Knut den VI, Lund 1915) i samband med utred
ningar av motiven för skildringarna av de ledande personerna 
och händelserna under Magnus Nilssons och Knut Lavards tid 
anser jag stödja och ej stjälpa min uppfattning, alt Magnus 
fått sin grav i sin styvmoders gravkapell. Han var i viss mån 
martyr för henne. Själsfränder voro de åtminstone i alla hän
delser. Han var Stenkilsättling, vald konung i Sverige, miss
lyckad dansk kronpretendent, och hans styvmor var omgift 
och bodde i Östergötland. Att hans änka senare blev gift med 
Sverker antyder, att hon haft gamla kontakter med Östergöt
land. I Danmark var han så gott som utestängd från både 
Roskildes och Ringsteds kungagravkyrkor. Vreta var vid till
fället en slags kungagravkyrka, där hans moders ätt hade 
gravplats. Beckman säger: "Om vi vilja söka Magnus stoft, 
så få vi sålunda av allt att döma söka någonstädes i när
heten av valplatsen eller hos vännerna i Lund eller Roskilde; 
att han skulle vila hos sin faders förlupna hustru förefaller 
ytterst otroligt." Såsom flera gånger nämnts och som när
mare utvecklats i När de döda vittna stodo Ulvhild och 
Magnus varandra nära och hennes hänsynslösa viljekraft hade 
säkerligen haft stort inflytande på hans handlingar. Hans 
gravplats bestämdes naturligt nog ej av honom själv och ej 
heller av hans fader kung Nils, utan negativt eller indirekt av 
Erik Emun och andra hans segrande, hätska fiender, och po
sitivt av hans styvmoder och möjligen den säkert med henne 
på vänskaplig fot stående unga änkan Rikissa. Biskop Asser 
eller Asker i Lund var vid kriget i Skåne och slaget vid Fote
vik på Eriks sida och vågade nog ej sådan som han omtalas, 
om också hans prästerskap åstundat det, reda en grav åt 
Magnus i Lund, där förresten den stora Laurentiidömen ännu 
ej på ett gott årtionde blev invigd. 
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. Beckman anför, att Sverker skulle varit avvogt stämd mot 
Magnus för hans Kalmartåg 1124, men sedan dess hade många 
vindar blåst, och strax efter Fotevikslaget tager Sverker emot 
såsom ett slags fosterson den ende av Harald Kesjas söner, 
som undkom Erik Emuns mördarhand. Detta bevisar ej, att 
Sverker 1134 stod på Eriks sida mot Magnus, men väl att 
han ej kunde hava något emot, att Magnus fördes till Sten-
kilsättlingarnas gravkor i Vreta. I ett avseende skiljer sig ej 
Beckman från min uppfattning rörande skelett E, då även han 
i detta jättelika skelett ser en Stenkilsättling. Emellertid säger 
han i anledning av den ansenliga kroppslängd jag förlänat 
min Magnus Nilsson, att "samma kroppslängd finnes i ett par 
fall bland de ganska få hövdingar, som behandlas i Hansens 
ovan citerade arbete; utom konungaätten ha vi sannskyldiga 
jättar i biskop Asser och ärkebiskop-Absalon". Då Hansen 
och jag beräknat kroppslängderna efter skeletten, men enligt 
olika metoder, så anser jag det vara lämpligt och för histo-
rici instruktivt att se, huru en del historiska personers kropps
längder ställa sig i förhållande till varandra, då man beräknar 
dem alla efter samma metod. Jag beräknar nu kroppslängden 
efter deras lårben och skenben var för sig samt tager medel
siffran av dessa båda tal, som då blir det egentliga kropps-
längdstalet. Jag har vid mina beräkningar valt Manouvriers 
metod, fastän jag vet, att den ej fullt passar för oss nordbor. 
Den ger i det hela taget något för små kroppslängder. Fayes 
metod passar oss bättre, men den fordrar ett lårbensmätt, som 
jag ej disponerar för alla de skelett, jag önskar medtaga här. 
Den tager dessutom ej hänsyn till skenbenens längd. I runt 
tal plägar Fayes utslag giva ungefär 2 cm. högre tal än Ma
nouvriers. Det är det relativa jag egentligen här vill hava fram 
hos kroppslängdernas tal och det framträder bäst och säkrast 
uti en sådan tabell som denna, där allt materialet behandlats 
på ett enhetligt sätt. 

Granskar man siffrorna i denna tabell, så får man tre 
ganska skarpt begränsade grupper, som jag här vill kalla: 
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Tabell 
över lärbens (femur) och skenbens (tibia) längder samt därav enligt Manouvriers 

metod beräknade kroppslängdcr pä en del historiska personer. 

Femur | Beräk- j Tibia I Beräk-
medeltal nad medeltal nad 
av höger kropps- av högerj kropps-

och längd av och längd av 
vänster, 

mm. 
femur | vänster | tibia 

cm. 

Kropps-
längd 

medeltal 
av femur 
och tibia 

cm. mm. 

Knappt medelstora. 

Biskop Wilhelm i Roskilde 461 
Värnhem H l (Birger Jarl) ; 467,5 
Karl VIII Knutsson i 471 
ML VII (Erik Valdemarsson d. y.) | 472 
Värnhem V (Hertig Erik Magnusson)... 472,5 
ML II, Junker Magnus Birgersson 473,5 
ML IV (Valdemar Eriksson) 

Länga. 
Sven Estridsson 
Vreta, F 
Vreta, D 
Olav Geierstada-Alf .... 
ML I Magnus Ladulås. 
Valdemar I den store . 
Arkebiskop Absalon.... 

Resliga. 
ML III (Erik Valdemarsson d. 
Biskop Asser i Roskilde 
Knut VI i Danmark 
Valdemar II Sejer 
Vreta J (Inge d. y.) 
Vreta E (Magnus Nilsson) .... 

ä.) 

475,5 

167 
168 
169 
169 
170 
170 
170 

495 175 
497 } 175 
498,5 176 
505 
508 
510 
523 

178 
179 
179 
183 

528,5: 185 
529 1 185 
530 
533 
551 
563 

187 
187 
193 
197 

397 
370 
386 
381 
388 
370,5 
378 

400 
413 
417,5 

417,5 
430 
418 

438 
441 
445 
435 

173 
166 
169 
168 
170 
166 
167 

174 
179 
181 

181 
187 
181 

188 
189 
191 
188 

445,5 191 
477 I 205 

170 
167 
169 
169 
170 
168 
169 

175 
177 
179 
178 
180 
183 
182 

187 
187 
189 
188 
192 
201 

I. Knappt medelstora, 167 — 170 cm. II. Långa, 175—183 cm. 
och III. Resliga, 187—201 cm., 200 cm. och däröver är jättelik 
kroppslängd. Det är ganska märkligt, att första gruppen inne
fattar skelett H från Värnhem, som förmodas vara Birger Jarls 
skelett, och dessutom fyra stycken, som förmodas vara folkungar 
och direkta avkomlingar av Birger Jarl, nämligen Erik Valde-

1 H och V betyder höger om och vänster om kvinnoskelettet M i 
Varnhemsgraven (se När de döda vittna). ML betyder Magnus Ladulås-
graven i Riddarholmskyrkan. (Ang. siffrorna se ovan anf. arb. av Fiirst och 
Olsson och När de döda vittna). 
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marsson d. y., junker Magnus, kung Birgers son, och Valde
mar Eriksson, alla från Magnus-Ladulås-graven i Riddarholms-
kyrkan, samt skelett V eller den förmodade hertig Erik, Birger 
Jarls yngste son från Varnhemsgraven. Ibland de långa hava 
vi Sven Estridsson och hans son Erik Ejegods betydligt längre 
sonson Valdemar den store, vilkens söner Knut VI och Val
demar Sejer vi finna bland de resliga. Av Birger Jarls ätt
lingar få vi Magnus Ladulås som lång och Erik Valdemarsson 
d. ä. som reslig. Stenkilsättlingarna Inge d. y. och den av 
mig förmodade Magnus Nilsson äro de resligaste, särskilt ut
märker sig den senare, som härstammade både från Stenkil 
och från Sven Estridsson. Jag har i tabellen även medtagit 
de två Vretaskeletten D och F, samt de tre danska biskoparna 
och den norske "Gokstadvikingen", kung Olav Geierstada-Alf. 

Serien i tabellen -är ordnad efter lårbenslängderna. Jag vill 
än en gång framhålla, att de här visade kroppslängderna ej 
böra anses vara högt beräknade, snarare tvärtom. Kropps-
längden är dessutom ett mått som växlar individuellt på olika 
tider av dygnet och under olika omständigheter. 

Tabellen behöver i övrigt ej någon särskild förklaring. 
Siffrorna tala för sig själva. 

Beckman omtalar, att Inge d. ä. kallas "den bakbrede", 
och vi hava dessutom en norsk kung, som hette Håkon Herde-
bred. Han var son till Sigurd Mun, Inge Krokryggs broder 
och son, liksom Inge, till Harald Gille och Ingrid Ragnvalds-
dotter, Inge d. ä:s sondotter, alltså även en Stenkilsättling. 
Angående bäckenbredden hos E och J, så kunde ej någon så
dan tagas på grund av bristfälligheten hos de delvis fullstän
digt förmultnade bäckenbenen. E:s bäckenben visade dock i 
sina rester väldiga dimensioner, väl förenliga med jättegestal
ten i övrigt. Ännu en likhet i avseende på kroppsliga egen
skaper inom Stenkilska ätten vill jag omnämna, nämligen att 
Stenkil i Västgötalagen säges vara "stark" och Magnus Nils
son kallas hos Snorre "Magnus den starke". Då de väl för
enliga karaktärerna, stor, stark och kärdabred uppgivas från 
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olika håll tillhört olika medlemmar av ätten, så tyckes dess 
typ vara tydlig och framträdande. 

Ifall utrymmet i min bok, När de döda vittna, tillåtit det, 
hade jag gjort en sammanställning mellan Inge Krokrygg och 
den lille åttaåringen, som var syssling till Inge Krokryggs mo
der. Nu föranledes jag genom ett yttrande av Beckman att 
här något taga upp frågan. I anledning av deras kut- eller 
puckelryggighet säger han: "Men kanske fanns inom den res
liga Stenkilsätten något anlag för detta slag av sjukdom". Jag 
vill då först meddela, att man ej kan sägas hava anlag för 
puckelryggighet, men möjligen för den orsak, som här hos åtta
åringen och Inge Krokrygg föranledde deras vanförhet, näm
ligen tuberkulosen. Inge dog 1161, ungefär 27 år gammal. 
Vår åttaåring var född c. 1110, om han var Ulvhilds och Inge 
d. y:s son. De båda hade således ej levat samtidigt och dess
utom på långt skilda håll. Något samband mellan deras tu
berkulos är ej möjligt att se. Fredrik Grön har i sin Altnor-
dische Heilkunde lämnat uppgifter rörande de äldsta fallen av 
tuberkulos, som kunnat upptäckas i den gamla nordiska litte
raturen. Han uppfattar Inge Krokryggs åkommor stående på 
tuberkulos bas. Huruvida vi av dessa båda fall ha rätt att 
sluta oss till tuberkulos benägenhet inom Stenkils ätt är en 
annan fråga. Jag tror det ej. Men de visa tuberkulosens 
förekomst vid denna tid även inom de förnämligaste kretsar. 
Vi hava emellertid ingen aning om, när denna kulturen led
sagande sjukdom kom till norden. Den lille åttaåringens an
gripna ryggrad är det första patologiskt-anatomiska beviset för 
tuberkulos i vårt land, men det är säkert ej det första sjuk
domsfallet. 

Betydlig kroppslängd förenad med magerhet eller vad man 
plägar kalla långrankighet är ofta utmärkande för av tuber
kulos angripna, särskilt unga personer. Stenkilsättlingarna 
hava utmärkt sig genom sin längd, men både skeletten och 
känningsnamnen såsom ("stark", "härdabred" och "bakbred") 
samt historiska notiser tala emot all spenslighet och sjuklig 
4 — Fornvännen 1922. 
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svaghet. Tidig död skulle också kunna giva misstanke om 
tuberkulos. J var ungefär 30 år och E ungefär 35 år vid sin 
död. Men, om deras skelett tillhört dem jag anser, så har 
dödsåldern intet att betyda, då den ene blev förgiftad och den 
andre dödad i strid. — Att jag ej funnit märken efter skarpa 
vapen eller annat svårare våld, utom å skelett A, vill jag på 
indirekt uppmaning i Beckmans uppsats här meddela. Emel
lertid vill jag dock säga, att jag hade misstanke, att på E:s 
skalle å dess högra sida å hjässbenet ett mera diffust märke 
med en viss skörhet åstadkommits av slag, men vågade jag 
ej bestämt förneka, att det uppkommit på något sätt postmor-
talt. Jag vill här också som ledning för kommande identifie
ringsförsök meddela, att B:s ålder uppskattar jag till omkring 
50 år, A:s till omkring 40 år, D:s till 45 år och F:s till om
kring 40 år. 

Beckman vill hava skelett J till Inges bror Filip. Om det 
var svårt för honom att övertyga sig om Inges övergång till 
Östergötland, så tyckes det blivit lättare sedan att få även dit 
hans äldre broder. Men om nu dessa båda Hallstens söner 
skulle ligga i Vreta, så bör väl det vara anledning nog att 
förmoda, att Karl Sverkerssons donationsjord varit hans mö
dernearv och jord, som i sin tid tillhört Hallsten, om ej redan 
Stenkil. Jag anser ju aft J är Inge d. y. och förmodar, att 
han ligger i Vreta, därför att han ägde jord där, och dog där. 
Försök att identifiera skeletten A, D och F har jag ej velat 
göra; men med tanke fästad på att det om sådana medeltids
gravar rent av kunde bestämmas, att de fingo nedärvas, och 
att dessutom Karl Sverkersson donerar till grundläggandet av 
cistersienserklostret i Vreta, så finner jag det naturligt, att de 
personer, som de sekundära begravningarnas skelett repre
sentera, företrädesvis äro att söka inom Ulvhilds Sverkerssläkt. 
Huru fördelningen skedde, när Sverker dött och Sverkerka
pellet byggts och senare, när Alvastra klosterkyrka blivit ättens 
erkända kungagravkyrka, sakna vi åtminstone för närvarande 
material att avgöra. Men man vet aldrig, vad framtiden kan 
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ställa till ens förfogande. Några speciella iakttagelser har jag 
vid mina undersökningar kunnat lämna dem till hjälp, som 
skulle vilja våga vidare identifieringsförsök. Jag har nämligen 
såsom ovan omtalats, kunnat bestämt påstå, att gravarna I och 
II varit samtidigt öppna, då kvinnan A och mannen D lades ned 
i den. Jag kunde också visa, huru kvinnan A varit utsatt för ett 
ohyggligt olycksfall, varvid hon fått krossade höger lårben och 
vänster fotled med närliggande ben, men också att hon trots 
långvarigt sjukläger under varbildningar slutligen blivit läkt, 
dock på sådant sätt att hon knappast kunnat taga sig själv 
fram, åtminstone inte utan kryckor. 

Beckman har begagnat sig, såsom sig bör, av den senare 
iakttagelsen, d. v. s. krosskadorna, och ser därigenom möjlig
het för att A kunde vara den Sverkersdotter, som var gift med 
Magnus Nilssons son den danske kung Knut, vilken dödades 
vid gästabudet i Roskilde 1157. Hans gemål, som enligt Beck
man vid tillfället borde varit värdinna, då mannen efter Saxos 
utsago var värd, skulle kunnat komma lill en sådan skada. 
Han får då även förutsättningarna "för en läkning (i någon 
fattig koja), som skulle passa briljant till det utseende, som 
den förmodade Sverkersdotterns skelett företer". Jag vill till-
lägga, att detta "utseende" är sådant att det tyder på att äga
rinnan varit nästan lika svår att transportera från Danmark till 
Östergötland som Magnus Nilssons lik från Skåne. Dä Knut 
hade gott om vänner på Själland och Valdemar var Knuts vän 
samt i samma veva gifte sig med Sofia, som var styvsyster 
till Knut och sammanbragt syster till hans gemål, den hypo
tetiskt skadade, så behövde hon nog ej ligga länge i "den fat
tiga kojan". Men den svåra skadan kunde nog lika litet där 
som annorstädes vid den tiden skötas som sig borde, då det 
var en så komplicerad affär som den kvinnoskelett A i Vreta-
kapellet visar. 

Inte kan jag bevisa, att alla namnen på de tre personer, 
som Beckman placerat på skeletten i de sekundära begrav
ningarna, äro oriktiga, men jag kan ej heller se, att han har 
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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. 


