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JON JARL 

Av Sven Tunberg 

Jon jarl har blivit en bekant person i den senaste svenska 
historieforskningen. Men det är också tyvärr endast i själva 
forskningen han blivit bekant. Vem han i verkligheten var och 
var hans insats i Sveriges historia skall inplaceras, därom råder 
tyvärr ännu den största ovisshet och oenighet. Då jag vid detta 
tillfälle likvisst vill taga upp det intrikata problemet till när
mare granskning, sker det ej i förhoppning att kunna åstad
komma någon slutgiltig lösning. Det är endast några speciella 
synpunkter jag önskar framföra, synpunkter vilka enligt min 
mening ej böra lämnas ur sikte vid bedömandet av den före
liggande historiska situationen i det hela. 

Den moderna historiska litteraturen på området är, såsom 
nyss antyddes, påfallande rikhaltig. Jag antecknar uppsatser 
och inlägg av Westling, Härje, G. Bolin, Pipping, Ahnlund, A. 
Schuck, Liljeholm och Stade. För nödiga bibliografiska upplys
ningar rörande dessa framställningar hänvisas till de sist ut
komna i ordningen, nämligen av Liljeholm under titeln »Jon 
jarl och gravskriften över Johannes dux i Linköpings dom
kyrka», i Rig 1937, och av Stade under titeln »Den store Jon 
jarl», ingående i Historisk tidskrift för år 1939. 

Vårt direkta vetande om Jon jarl bygger så gott som helt och 
uteslutande på följande passus i Erikskrönikan från 1300-talets 
förra hälft. 

»Thet er swa sant, som jak herr läs, 
Jon jerl ward dräpin i Askaness. 
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Ther ute haffde warit nyo aar, 
swa at han aldrigh mällom hema war, 
ok striit mz rytza ok ingerboo 
före Gudz skuld ok the helga troo. 
Försto nat ther han kom heem, 
tha ward han slaghen i häll aff them. 
Hans hustrw rymde til Hundhamar, 
hon haffde sorgh ok mykin jämmer 
j sith hierta ok i sin hugha. 
Tha took the ädela rena frwa 
ok sampnade folk ok mykin makt 
ok dräp them alla, swa er mik sakt, 
upa eth berg, som heyter Eesta skär. 
Alle lato the liffuit ther. 
Ok loot dragha thera skip a land ok brenna. 
Före thy at sorghin var kornen til henna.»1 

Någon närmare datering av de skildrade händelserna ger rim
krönikan ej. Men deras insättande i sammanhanget antyder, 
att författaren betraktar dem såsom förutsättning för Birger 
jarls åtgärd att »sätta lås för Mälarens sjö» vid 1200-talets mitt. 
Tidigare i samma följd och tydligen i samma syfte omförmäler 
krönikan ett karelskt härjningståg mot Sigtuna och ärkebiskop 
Johannes dråp, av andra källor förda till år 1187. Om någon 
slutsats skall dragas av krönikans disposition, måste det sålunda 
bliva den, att krönikören sannolikt tänkte sig Jon-jarls-episo-
den höra hemma någonstädes omkring år 1200. 

Naturligtvis är det citerade källuttalandet i och för sig ej 
mycket att bygga på. Men man observerar genast, såsom också 
blivit av forskningen framhållet, en del omständigheter, som 
äro anmärkningsvärda. De meddelade ortnamnen äro lätt iden-
tifierbara och höra till samma slutna bygd vid Mälarens cen
trum. De historiska förutsättningarna för ett estniskt eller 
överhuvudtaget ryskt-baltiskt rövartåg mot Sverige vid före
varande tidpunkt äro klart tillfinnandes. Härtill kommer såsom 
ett ej oviktigt moment det starkt emotionella inslaget, vilket 

1 Erikskrönikan, ed. Pipping, s. 17 f. 
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var ägnat att inprägla sig i folkmedvetandet. Slutfrasen: »Före 
thy at sorghin var kornen til henna», lyder till yttermera visso 
för våra öron med folkvisans förtroliga klang — kanske är den 
en rest av en ballad diktad över den gripande tilldragelsen. 
Alltnog, man känner sig benägen att här skönja en bestämd 
historisk verklighet bakom källupplysningar, vilka eljest kunna 
te sig tämligen ogripbara. 

Vi ha sålunda att gå ut på sökandets stråt, sökandet efter an
knytningar. 

Pipping har påpekat, att i en handskrift av Ericus Olais krö
nika möter vid skildringen av Jon jarls död en tilläggsanteck
ning: årtalet 1206. Ahnlund har sedermera fäst särskilt avseende 
härvid och velat göra gällande, att uppgiften ej gärna kan vara 
diktad utan måste återgå på någon nu förlorad annalistisk 
källa, närmast Sigtunaannalerna. Onekligen är det påfallande, 
att en så bestämd notis plötsligt skjutes in och att den pekar 
just i samma riktning, som krönikans uppställning synes an
giva. Man har tydligen all anledning att bevara detta i minnet 
för den fortsatta granskningen. 

Den förnämsta anknytningen borde man väl kunna vänta 
via själva namnet »Jon jarl». Här komma vi dock in på det 
stora »crux» i föreliggande spörsmål. Sveriges historia omnäm
ner för visso en jarl Johannes, nämligen Sverker d. ä:s son med 
detta namn. Hans eftermäle har blivit synnerligen tvetydigt. 
Han hyllades av isländska skalder, sades också ha varit en 
kraftfull man och har någon gång ställts i samband med en av 
ryska källor omtalad svensk ledungsfärd i österled år 1142. 
Men den samtidige danske historieskrivaren Saxo har också 
andra ting att berätta om den svenske konungasonen. Denne 
hade bl. a. gent emot förnäma danska damer gjort sig skyldig 
till våldtäkt, därför drabbats av sin faders och folkets ovilja 
och till sist blivit ihjälslagen på tinget. Man känner sig rimli
gen med alla källkritiska reservationer föga böjd för att iden
tifiera denne vansklige jarl Johannes från 1100-talets mitt med 
den Jon jarl, som rimkrönikan låtit oss i helt annat ljus skymta 
från en tidpunkt ett halvt hundra år senare. 

På denna punkt möter dessutom ett problem av säregen art. 
I Linköpings domkyrka befinner sig en gravsten med numera 
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så gott som helt utplånad inskrift. Gravstenen har uppmärk
sammats av tidigare forskare, vilka varit i tillfälle att under
söka inskriften, då den ännu var möjlig att tyda. Full enighet 
om tydningen har ej åstadkommits, men i det väsentliga kan 
innehållet med säkerhet fastställas. Beträffande tolkningens 
grundläggande moment har särskilt Liljeholm inlagt stora för
tjänster. Jag ger min läsning av inskriften, varvid jag anmärker, 
att jag vid mitt ställningstagande till de språkliga frågorna haft 
välvilligt bistånd av min vän och kollega professor Dag 
Norberg. 

»Hic paganorum terror clipeusque Sveorum 
intumulate månes, quondam dux magne Johannes.» 

Det är egentligen endast tvenne ord i inskriften, som kunna 
diskuteras. Det första är paganorum, beträffande vilket Lilje
holms utredning närmast leder hän till pacatorum. Uttrycket 
»terror pacatorum» är ju ej lyckat; skulle uttrycket behållas, 
får man tolka det på sätt Stade föreslår (»fiendernas skräck»). 
Det andra ordet är quondam. Paleografiska skäl synas tala för 
detta ord, under det att en också traderad läsning membris 
(»till kroppen») visserligen ej är otänkbar men från innehålls
synpunkt ter sig något främmande. 

Jag översätter: 
»Här är Du jordad, Du som en gång var den store Jon jarl, 

hedningamas skräck och svenskamas sköld.» 
Ett närmare studium av inskriftens form och paleografi — 

blandning av versaler och majuskler — för snart till den över
tygelsen, att inskriften snarare hör till tiden omkring år 1200 
än till 1100-talets mitt. Jag vill på denna punkt särskilt åbe
ropa professor Norbergs omdöme. 

Vilken jarl Johannes kan Linköpingsinskriften åsyfta? I när
varande situation ha vi endast två att välja emellan, den klart 
historiske jarl Johannes från 1150-talet och den mera osäkre 
skuggestalten Jon jarl från tiden omkring 1200. Det behöves 
ingen vidlyftig utläggning för att fastställa, att den enkla san
nolikheten utan vidare ger utslag till förmån för den senare, 
överflödigt är kanske också att påpeka, att Jon jarls död i 
Mälartrakterna ingalunda kan vara en instans emot att han 
fick sin grav och sitt äreminne i Linköpings domkyrka — fram-

3—100131 3 0 1 



S V E N T U N B E R G 

stående mäns stoft fördes ju ofta långa vägar till sitt sista 
vilorum. 

Det sannolikhetsskön, som vi hittills tillämpat och måst till-
lämpa, har sålunda i obruten följd fört oss i samma riktning. 
Vi éynas ha att i Jon jarl se en »självständig Jon jarl», vilken 
ej får förblandas med konungasonen Johan Sverkersson och som 
verkat och dött vid tiden omkring år 1200. Kunna vi då icke på 
något sätt få plats för denne nye svenske jarl i de av oss kända 
historiska sammanhangen? Ahnlund har gjort ett försök att 
på den vägen komma fram. Han erinrar om att vid jarlen Bir
ger Brosas död 1202 »övergick jarlavärdigheten till kung Sver
ker d. y. Karlssons ettårige son, Johan Sverkersson, den senare 
konungen». Och han fortsätter: »Det kan ej alls anses uteslutet, 
at t under Johan Sverkerssons minderårighet ämbetet med åt
följande ansvar för riksförsvaret åtminstone någon tid vilat i 
fastare händer än den av norrmännen begabbade 'byxlöse' 
jarlens». Här t räder Erikskrönikans Jon jarl in. Liljeholm är 
inne på en liknande, ehuru något annorlunda uppbyggd tanke
gång. Han påpekar, hurusom biskop Kol i Linköping, avliden 
år 1196 samtidigt med konung Knut Eriksson, hos Ericus Olai 
möter under titeln »Finlands jarl». Jon jarl har, menar då Lilje
holm, blivit biskop Kols efterträdare som Finlandsjarl och i 
denna egenskap haft sin nioåriga, ärofulla kamp i östern. Lilje
holm söker också genom en historisk exposé över jar lämbetet 
i Sverige under 1100- och 1200-talet närmare motivera sin 
hypotes. 

Det synes mig otvivelaktigt, at t Liljeholm genom sitt senast 
refererade inlägg bragt problemet ett avsevärt steg framåt mot 
en tillfredsställande lösning. För egen del skulle jag emellertid 
vilja något fördjupa betraktelsen och skapa en vidare historisk 
oakgrund. 

Jag har vid ett par tillfällen2 sökt utreda de storpolitiska 
t rådarna i Sverker d. y. Karlssons oroliga och ej så litet in
vecklade regeringssaga. Det resultat jag kommit till är i kort
het följande. Vid konung Knut Erikssons död hade tydligen 
en godvillig överenskommelse mellan de tävlande konunga-

2 Sveriges historia, 2, och min uppsats »Folkungarna» i Svensk tid
skrift 1951. 
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ätternas anhängare ägt rum, genom vilken Sverker d. y. Karls
son förts fram till tronen (1196).3 Sverker har under sin tidigare 
regering byggt på jarlen Birger Brosas och hans familjs bistånd 
och också trätt i nära familjeförbindelse åt detta håll genom 
giftermål med Birger Brosas dotter. Då han med denna sin 
gemål år 1201 erhöll en son, den senare konung Johan Sver
kersson, begynte emellertid farliga tankar att vakna. Varför 
icke säkerställa för den unge sonen tronföljden i Sverige? Rea
liserandet av en dylik tanke tycks också ha följt snarligen. Då 
den mäktige Birger Brosa 1202 avled, lär konung Sverker 
enligt upplysning i en norsk källa ha utsett den ettårige sonen 
till jarl och därigenom skapat en »Jarl byxlös» i Sverige, ut
sedd att i tidens fullbordan träda till makten efter faderns bort
gång. Dock här voro Folkungarna — tagna i den gamla hävd
vunna bemärkelsen — icke att räkna med. För visso hade de 
medverkat vid den nämnda överenskommelsen beträffande 
Sverker d. y. Karlssons konungaval. Men allt tyder på, att det 
också inom de ledande kretsarna avtalats, att kronan efter 
Sverker d. y:s död skulle övergå till en konung Knut Eriks
sons son. Då de nu funno detta avtal hotas och samtidigt sågo 
det höga jarlämbetet glida sig ur händerna, reste de sig till 
vredgat motstånd. Ett hittills föga beaktat dokument ger vid 
handen, att det sålunda skapade oppositionspartiet slutit upp vid 
den erikska ättens sida och inom kort kunnat överflytta kunga
kronan till Knut Erikssons son Erik Knutsson. Birger Brosas 
båda söner, Knut och Folke, fingo efter varandra jarlämbetet sig 
anförtrott. Knut jarl avled troligen år 1208, Folke jarl stupade 
år 1210 vid Gestilren; efter den senare fick det segrande oppo
sitionspartiet namnet Folkungarna — för oss i speciell mening. 

I en tidigare årgång av denna tidskrift (1941) har jag sökt 
uppvisa, hurusom maktkampen mellan den sverkerska och den 
erikska ätten åtminstone tidvis inneburit, att den ena ätten 
sökt efter förmåga försvaga den andras positioner på olika om
råden. Det har med andra ord blivit en fråga om en konkur
rens mellan de båda släkterna såväl i ord som i handling. Så
som exempel på företeelsen har jag framhållit ett flertal olika 

3 Detta årtal, som tidigare varit nägot omstritt, synes nu vara fast
ställt genom Grandinssons forskningar (Närkes medeltida urkunder, s. 6). 
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omständigheter. Danmark, vars konungahus den sverkerska 
familjen länge stod nära, blev en härd för anti-eriksk propa
ganda, framträdande bl. a. däri, at t Danmarks kunglige histo
rieskrivare, Saxo Grammaticus, helt ignorerar konung Erik d. 
heliges tillvaro och synes antyda, att Karl Sverkersson omedel
bart följt sin fader på Sveriges tron. Detta var för övrigt den 
från sverkerskt håll även eljest hävdade uppfattningen, såsom 
framgår av ett påvebrev av den 13 november 1208. Danmark 
stod också såsom allierat med det sverkerska Sverige i den 
långvariga tronstrid, som utkämpades efter Karl Sverkerssons 
död av konung Karls anförvanter Kol och Burislev och i vilken 
ärkebiskop Eskil av Lund samt ärkebiskop Stefan av Uppsala 
synas ha samlat kyrkans krafter på det sverkerska partiets 
sida. Ryktbart är i detta sammanhang särskilt ett påvebrev 
från begynnelsen av 1170-talet, som är svar på en genom en 
svensk beskickning till påven framburen skrivelse. Påven in
griper här med skärpa mot den till honom från Sverige inbe
rättade helgondyrkan av en man, som blivit dödad »under dryc
keslag och rus». Vem kan härmed åsyftas annat än den nyss 
hädangångne Erik den helige?4 Sverkerska partiet söker genom 
sin nära förbindelse med påvemakten kväva konung Eriks spi
rande helgonrykte och sålunda slå ett mäktigt vapen ur sina 
medtävlares händer. 

Men en särskilt betydelsefull friktions- och konkurrenspunkt 
de tävlande dynastierna emellan var också förhållandet till Fin
land. Helgonkonungens korstågsprestige blev en svår nagel i 
ögat på den även i och för sig kyrkovänliga sverkerska familje-

* Rörande denna fråga har bland forskarna framträtt flera olika upp
fattningar. Se härom min förut åberopade uppsats i denna tidskrift, s. 
272 ff. Senast har Ahnlund i en studie »Till frågan om den äldsta Eriks-
kulten i Sverige», Hist. tidskr. 1948, s. 277 ff., hävdat, att den avsedda 
personen varit ej Erik den helige utan den år 1157 avdagatagne konung 
Knut Magnusson av Danmark. Ahnlunds lärda och skarpsinniga under
sökning har ej övertygat mig om hans uppfattnings riktighet. Påvens 
uttalande har obestridligen framkallats av svenska klagomål och bör där
för otvivelaktigt insättas i ett svenskt kyrkopolitiskt sammanhang. Och 
i ett sådant kommer den danske konungen ej in. Den i påveskrivelsen 
som adressat nämnde konung »K.» med sin götiska inramning kan ej 
rimligen vara konung Knut Eriksson, 
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gruppen. Intresset österled var i hela Europa under det andra 
korstågets tidevarv allmänt och levande, konung Erik hade väl 
valt sitt finländska företag. Men även den motsatta sidan kunde 
ha sin chans. Såväl konung Sverker som hans son konung Karl 
Sverkersson hade funnit tid och tillfälle till ingripanden öster
havs, låt vara att resultatet ej varit uppmuntrande. Det föl
jande sverkerpartiet upptog därefter Finlandsfrågan på sitt 
program. Det gällde att även på denna front förekomma de 
hatade motståndarna och undandraga dessa en viktig tillgång. 
Som medhjälpare kunde man liksom i andra hänseenden på
räkna regeringskretsarna i Danmark, vilkas egna utrikespoli
tiska intentioner för övrigt vid denna tid i stigande utsträck
ning gingo åt samma håll. Tungt vägande var också den för 
den sverkerska regimen vunna påvemaktens auktoritet. Resul
tatet kan avläsas i en rad åtgärder, om vilka vi mera tillfälligt
vis erhållit kännedom. En följd av påvebrev från början av 1170-
talet ge oss viktiga antydningar om vad som var i fråga. Mera 
på sidan ligga trenne brev, vilka söka att befordra den kristna 
missionen bland de hedniska esterna. Men en skrivelse gäller 
direkt Finland och avser att säkerställa den religiöst-politiska 
situationen därstädes. Skrivelsen är riktad till ärkebiskop Ste
fan, hans suffraganer och jarlen Guttorm, sålunda den sver
kerska regimens män. Sedan Knut Eriksson lyckats stadga sin 
regering i Sverige, tillgrep man tydligen från motsidan mera 
desperata åtgärder. Sålunda skall enligt danska annaler den 
danske konungen Knut VI år 1191 ha gjort ett framgångsrikt 
krigståg till Finland. 

Det var att vänta, att konung Knut Eriksson och hans an
hängare ej skulle bli svaret skyldiga på dylika utmaningar. Så 
mycket mer var detta att förmoda, som situationen österut 
överhuvudtaget blivit allt allvarligare genom de hedniska öster-
sjöfolkens krigiska aktivitet gentemot sina västerländska gran
nar. Vi äga ur livländsk källa vittnesbörd om att »Sveriges 
jarl, tyskar och goter» — tydligen framåt 1190-talets mitt — 
kämpat vid biskop Meinhards sida i östersjöprovinserna. Direkt 
relevant är den förut omtalade notisen om biskop Kol i Lin
köping såsom »Finlands jarl». Det förefaller synnerligen sanno
likt, att Knut inför det sverkerska trycket beslutit sig för den 
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radikala åtgärden att förordna en särskild kunglig ståthållare 
för det halvpacifierade landet i öster. Jarlämbetets användning 
i dylikt sammanhang var fullt i överensstämmelse med skan
dinavisk tradition; vi behöva endast erinra om de norska skatt-
landsjarlarna. Att en biskop kom i åtanke var för tiden i intet 
avseende främmande. Den gamla biskopskrönikan för Linkö
pings stift säger om biskop Kol: »En fuldtoga man till örlig och 
fredh, echwilket som best tarptes wedh».5 Och »episcopus Lin
copensis» och »dux Finlandie» skulle ju en gång också bli 
Birger jarls son Bengts ämbetstitlar. Blicken österut var även 
naturlig för innehavaren av Linköpings biskopsstol. Vi erinra 
om, att Gotland i kyrkligt avseende lagts under honom, och vi 
observera, att »goter» (= gutar) särskilt omtalas vid den sven
ska hjälpexpeditionen till biskop Meinhard i Livland. 

År 1196 uppsteg Sverker d. y. Karlsson på Sveriges tron 
under omständigheter, som jag ovan sökt skissera. I det yttre 
var fred sluten mellan de tävlande maktgrupperna, men elden 
glödde under askan, såsom den följande utvecklingen skulle ut
visa. Konung Sverker har tydligen varit fullt beredd att säker
ställa sina positioner. Vad låg då närmare till hands än att han 
för egen räkning upptog sin företrädares initiativ gent emot 
det nya förvärvet Finland? En ny »jarl av Finland» har utsetts, 
naturligtvis hämtad från konungens egen särskilt betrodda om
givning. Jon jarl träder fram; måhända pekar namnet Jon, Jan 
(Johannes) mot den sverkerska ätten. Mycket möjligt är, att 
han begynt sin verksamhet redan 1197, mycket möjligt att han 
vistats i Finland just nio år under ständiga strider mot in- och 
utländska fiender, mycket möjligt slutligen, att han återkallats 
just år 1206, då konung Sverker kände marken skaka under 
sina fötter och han behövde sin frejdade jarls bistånd. I varje 
fall ha vi, vilket hittills förbisetts, en direkt källantydan om 
förhållandet. Den helige fadern i Rom, vilken ständigt under
rättades om situationen i Sverige och fortfarande orubbligt 
sökte hålla Sverkerregimen under armarna — jämför för denna 
tidpunkt påvebrevet av den 13 nov. 1208 — förklarar i ett brev 

5 S R S III: 2, s. 105. — Jfr för dessa frågor numera Paul Johansen, 
Nordische Mission, Revals Griindung und die Schweden-siedlung in Est
land, 1951, passim. 
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till den lundensiske ärkebiskopen den 30 oktober 1209, att han 
genom ärkebiskopens brev försport, att Finland nyligen genom 
några stormäns försorg omvänts till kristendomen, varefter han 
tar ställning till åtskilliga finländska kyrkliga spörsmål.6 Vi 
kunna ej undgå, att bland dessa »stormän» tycka oss skymta 
dragen av Jon jarl. För övrigt gingo nu Sveriges och Danmarks 
officiella intressen naturligtvis samman, varför vi med fullt 
förstående i en dansk källa läsa om en ny dansk expedition till 
Finland under ledning av den danske ärkebiskopen Andreas 
Suneson och hans bröder år 1202.7 

Sverker d. y. Karlsson fick pröva lyckans omväxlingar och 
stupade på slagfältet 1210. Hans son Johan d. y. Sverkerssons 
konungadöme varade endast några år. I stort sett trängde den 
svenska helgonkonungens baner segrande fram. Avgörande 
fakta voro i det avseendet Danmarks och påvestatens föränd
rade hållning. Erik Knutsson ingick 1210 giftermål med Rikissa, 
Valdemar Seiers syster, och den erikska ätten erhöll Valdemar
dynastiens höga approbation. Samma år 1210 togs konung Erik 
genom en högtidlig kröning i påvens och kyrkans skydd. Vad 
detta innebar framgår ej minst genom påvens manifest till 
konungen under dennes sista år (1216), varigenom konungen 
och hans rike ställdes under den helige faderns protektion. Med 
alldeles särskilt intresse tar man härvid kännedom om de hän
syftningar, som beträffande Finland bliva hörda från den påv
liga stolen: »det land, som Dina (d. v. s. Erik Knutssons) före
trädare ryckt ur hedningarnas händer!»8 

Jag har slutat min lilla studie. Genom en sammanhängande 
serie av sannolikhetsbevis, vilka alla pekat åt samma håll, hava 
vi nalkats en sannolik Jon jarl, kanske av sverkersk släkt, seger-

1 DS 136. Den åsyftade passus lyder: »Ex tuarum perpendimus serie 
litterarum quod cum quaedam terra, quae Finlandia dictur, operanti 
Patre luminum, a quo omne datum optimum & omne donum perfectum 
descendit, nuper quorundam nobilium mediante sollicitudine ad fidem 
conversa sit Christianam, in quo modo puer Jesus proficit sapientia et 
aetate . . .» 

7 Om spår av dansk kolonisation i Finland från denna tid se Gunvor 
Kerkkonen i Hist. Tidskr. för Finland 1950, s. 105 ff. 

8 »Terram, quam d å r e memorie predecessores tui a paganorum ma
nibus extorserunt.» S T 64. 
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rik jarl av Finland under 1190-talets sista och 1200-talets första 
år, fallen för hednisk fiendehand vid Askanäs på Ekerön 1206, 
begravd under ståtlig minnessten i Linköpings domkyrka. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Sven Tunberg: Jon Jarl 
In seinem Aufsatz »Jon Jarl» hat der Verf. ein stark umstrittenes Pro

blem der mittelalterlichen Geschichte Schwedens aufs neue behandelt. 
Der Verf. sucht darzulegen, wie die schwachen Quellenzeugnisse mit 
Wahrscheinlichkeit alle in eine Richtung weisen, nämlich dass Jon Jarl 
in der Zeit um das Jahr 1200 schwedischer Jarl in Finnland und in dieser 
Eigenschaft Vertrauensmann König Sverker d. J. Karlssons gewesen ist. 
Er durfte im Jahre 1206 in der Weise gefallen sein wie es die St. Eriks-
chronik in einigen beruhmten Versen beschreibt. Sein Leichnam wurde 
im Dom zu Linköping unter einem stattlichen Steinepitaph beigesetzt. 
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