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Otto Frödin 
(1881–1953)
Lars Ersgård

Otto Frödin föddes i Uppsala 1881. Hans föräldrar var musikdirektören vid
folkskoleseminariet i staden Otto Frödin och Vilhelmina Löfgren. Otto och
hans båda bröder kom alla att välja den akademiska banan om än med lite olika
inriktning. John, den äldre av bröderna blev professor i geografi i Uppsala,
medan den yngre brodern Gustaf blev docent i geologi i samma stad. Otto valde
däremot en humanistisk karriär med arkeologin. Efter att ha avlagt student-
examen på latinlinjens helklassiska linje 1899 fortsatte han med universitets-
studier i Uppsala, som förutom nordisk och jämförande fornkunskap, som äm-
net då hette, också kom att omfatta romanska språk, nordiska språk, historia
och geologi. 1903 avlade han fil. kand.-examen.

För Otto Frödins fortsatta forskarutbildning i Uppsala kom – som för så
många andra arkeologer i hans generation – dåvarande docenten i nordisk och
jämförande fornkunskap Oscar Almgren att spela en stor roll. Redan som ung
arkeologistudent hade Frödin fått delta i Almgrens uppmärksammade under-
sökning av Hågahögen utanför Uppsala, och efter kandidatexamen hamnade
han genom Almgrens försorg i Bohuslän, där han under flera år tillsammans
med studiekamraten Gustaf Hallström utförde utgrävningar och inventeringar
av i första hand stenålderslämningar, bl.a. i Tanums härad.

År 1905 blev Otto Frödin antagen som e.o. amanuens vid Statens historiska
museum i Stockholm, där han kom att arbeta med material från sten- och brons-
åldern. Fyra år senare, 1909, avlade Frödin licentiatexamen i Uppsala. 1911
blev tjänsten som antikvarie och föreståndare för sten- och bronsåldersavdel-
ningen vid SHM ledig, sedan Oscar Almgren, som upprätthållit tjänsten, åter-
vänt till sin docentur i Uppsala. Otto Frödin övertog då denna befattning vilken
han kom att inneha i 35 år, fram till sin pensionering 1946.

Redan 1909 började Otto Frödin att arbeta vid Alvastra, nedanför berget
Omberg i västra Östergötland. Här skulle han vara verksam nästan varje som-
mar under återstoden av sitt liv. Platsen var sedan länge känd för de omfattande
ruinlämningarna efter det medeltida cistercienserklostret, men det var först ge-

Fo
to

: e
fte

r K
V

H
A

A
:s

 p
or

trä
ttm

at
rik

el
.



154 Lars Ersgård

Otto Frödin vid sitt ar-
betsbord på SHM. 
ATA.
nom de år 1900 påbörjade undersökningarna av det stora gravfältet på grusåsen 
Smörkullen som Alvastra på allvar hade hamnat på den arkeologiska kartan. 
Flera av Sveriges då verksamma arkeologer kom att gräva på Smörkullen under 
de två första decennierna av 1900-talet, och 1909 fick Otto Frödin bege sig dit 
(om Smörkullen och undersökningarna där, se Browall 2003:140 ff.). 

Förutom att gräva gravar var hans uppdrag i Alvastra också att undersöka 
platsen för en del stenåldersfynd, som strax innan gjorts i en uppodlad moss-
mark i närheten av Smörkullen. Därmed inleddes undersökningarna av stenål-
dersboplatsen »Alvastra pålbyggnad», som i sin inledande etapp skulle pågå till 
1919. I slutet av 1920-talet, under fältsäsongerna 1928 till 1930, gjordes ytter-
ligare undersökningar och dokumentation av tidigare framgrävda lämningar på 
platsen. 

Fram till 1916 stod stenåldern i fokus för Frödins forskning. Redan 1910 
publicerade han en längre uppsats i Fornvännen om det första årets undersök-
ningar i Alvastra påbyggnad. Han beskriver där de unika bebyggelselämning-
arna, uppförda på pålar ute i en ursprunglig våtmark, och daterar dem till yngre 
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Otto Frödin begrun-
dar en modell av Al-
vastra. ATA.
neolitisk tid. Han presenterar vidare det rikt varierade fyndmaterialet och me-
nar att boplatsen kan uppfattas som en utlöpare av den västsvenska gånggrifts-
kulturen (Frödin 1910).

Mellan åren 1906 och 1916 presenterade Frödin även artiklar om Bohusläns 
och Bornholms stenålder (Frödin 1906 och 1916). Därefter sker emellertid en 
avgörande men något förvånande förändring av hans forskningsinriktning. 
Trots att Frödin etablerat sig som en av de främsta stenåldersforskarna i landet, 
väljer han 1916 att i fortsättningen ägna sig åt de medeltida lämningarna i Al-
vastraområdet. Visserligen fortsatte han, som ovan nämnts, med undersökning-
arna av pålbyggnaden ytterligare några år men åstadkom aldrig någon slutlig 
publicering av resultaten.

1916 började Otto Frödin gräva i en trädbevuxen kulle nere vid Vättern-
stranden, vilken visade sig innehålla grunden till en rektangulär, murad bygg-
nad av medeltida ursprung. På en platå några hundra meter närmare Omberg 
undersökte han ännu en murad byggnadslämning i vilken fanns ett nedsänkt, 
kryptliknande rum med pelarfundament. I anslutning till denna påträffades ett 
stort antal kristna gravar och hällar till Eskilstunakistor. Slutligen undersökte 
Frödin, i ett söndersprängt stenimpediment strax öster om den senare bygg-
nadslämningen, ett impediment som visat sig innehålla människoben.

I sin tolkning av dessa tre platser knöt Frödin an till den östgötska kunga-
släkten Sverkersätten och dess historia under 1100-talet. Byggnaden med det 
kryptliknande rummet tolkade han som en del av denna ätts stamgård, där det 
nämnda rummet skulle ha utgjort ett mindre kapell i en större tornbyggnad. An-
läggningen benämnde han sålunda »Sverkersgården». Den rektangulära bygg-
naden nere vid Vättern kallade han »Sverkerskapellet» och ville i denna bygg-
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nad se ett gravkapell över medlemmar av Sverkersätten, vilket uppförts på den 
plats där kung Sverker d.ä. år 1156 mördades på väg till julottan i Västra Toll-
stads kyrka. Det söndersprängda stenimpedimentet tolkade Frödin som en 
medeltida avrättningsplats där nämnde Sverkers mördare skulle ha avrättats.

De ovan nämnda undersökningarna, som pågick mellan 1916 och 1921, re-
dovisade Frödin i en rad artiklar, en för varje grävningsår (Frödin 1918, 1919a, 
1920 och 1921). De tre första årens resultat sammanställde han sedan i en läng-
re text med titeln Alvastrabygden under medeltiden, på vilken han disputerade 
år 1919 (Frödin 1919b).

En del av bakgrunden till Otto Frödins vetenskapliga kursändring 1916 
står otvivelaktigt att finna i den mycket speciella kulturella miljö som han 
kom att vistas i om somrarna under sitt mångåriga arbete i Alvastra. Frödin 
blev där bekant med två av det litterära Sveriges mest berömda personer vid 
den tiden, Ellen Key och Verner von Heidenstam. Den förra, som blivit in-
ternationellt känd genom sina reformpedagogiska skrifter, lät 1910 bygga sin 
villa Strand vid Vätternstranden nedanför Omberg, och hennes hem kom att 
bli en mötespunkt för stora delar av den dåtida svenska kultureliten. Ett sten-
kast från Strand, i det lilla torpet Gråtorp, hade Otto Frödin sitt sommarviste 
från och med 1917.

Verner von Heidenstam, som ofta kom på besök till Strand, var sedan 1902 
bosatt i västra Östergötland, först på Naddö och från 1923 på Övralid vid Mo-
tala. År 1916, när Otto Frödin började undersöka de medeltida monumenten 
vid Alvastra, hade Heidenstam uppnått en obestridd status som nationalskald 
och var dessutom nybliven nobelpristagare. Några av hans historiska romaner 
har motiv från östgötsk medeltid, såsom Folke Filbyter och Bjälboarvet. Hei-
denstam följde Frödins utgrävningar med stort intresse och de båda blev med 
tiden nära vänner. Sannolikt var Frödin starkt inspirerad av Heidenstam och 
dennes nationalromantiskt färgade, litterära verk, när han fyllde sina undersök-
ningsplatser med innehåll från Sverkersättens ofta mycket dramatiska historia 
under 1100-talet och lät dem framtona i landskapet som suggestiva, materiella 
manifestationer av ett ödesmättat, historiskt drama. 

Vänskapen med Heidenstam bestod fram till dennes död 1940. Därefter blev 
Frödin engagerad i Övralidsstiftelsen, vars syfte var att förvalta arvet efter för-
fattaren. Tyvärr kom arbetet i stiftelsen under de första åren att präglas av upp-
slitande stridigheter mellan styrelsemedlemmarna (Gedin 2006:574 ff.).

Alla arkeologer accepterade inte Frödins tolkningar av de framgrävda mo-
numenten i Alvastra. Redan 1923 riktade T. J. Arne skarp kritik mot tolkningen 
av den s.k. avrättningsplatsen, vilken han ansåg vara en megalitgrav från sten-
åldern (Arne 1923 och 1924). Frödin tillbakavisade Arnes kritik, men nya ar-
keologiska undersökningar av platsen på 1980-talet visade att Arne hade haft 
helt rätt (Frödin 1923; Browall 2003:167 f.).

Inte heller Frödins tolkningar av de andra undersökta monumenten vid Al-
vastra har överlevt. Det ovan nämnda »Sverkerskapellet» har knappast varit ett 
kapell utan snarare en profan byggnad med ekonomisk funktion, möjligen ett 
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garveri för tillverkning av pergament (Holmström 2012:185 ff.). Sannolikt har 
den uppförts av cistercienserna och ingått i ett större produktionsområde vid 
Vätternstranden, knutet till klostret, där olika verksamheter som fiske, tegel-
bränning, kvarndrift etc. kunnat beläggas (Holmström 2012:160 ff.).

Även det tredje av Frödins undersökta monument, »Sverkersgården», har 
blivit föremål för omtolkning. Det har inte varit ett kapell i en gårdsanläggning 
utan en fristående liten kryptkyrka av unik karaktär, som uppförts i östra kanten 
av en stor tidigkristen gravplats. Sannolikt kan denna kyrka ha byggts någon 
gång under 1100-talet med syftet att hysa en helgongrav (Ersgård 2006:77).

År 1921 avslutade Frödin sina utgrävningar av de ovan nämnda platserna i 
Alvastra, dock utan att ha fullföljt undersökningen av »Sverkersgården». Han 
påbörjade därefter arbetet med att gräva ut lämningarna efter cistercienser-
klostret i Alvastra, vilket han var sysselsatt med fram till sin död 1953. Anlagt 
år 1143 är detta kloster vid sidan av Nydala i Småland det äldsta i sitt slag i det 
medeltida Sverige.

Undersökningen av klostret, som ägde rum varje sommar med undantag av 
några år på 1920-och 1940-talen, blev ett stort och komplicerat företag. För-
utom regelrätt utgrävning innebar detta också röjning, friläggning och restau-
rering av klosterområdet, som befann sig i starkt vanvårdat skick när Frödin på-
började sin undersökning. Hans arbete med Alvastra kloster blev därmed också 
ett omfattande fornvårdsprojekt.

Otto Frödin var under sin yrkesverksamma tid en av landets skickligaste 
fältarkeologer, och hans utgrävningar kom att få stor betydelse för utveckling-
en av den arkeologiska dokumentationsmetodiken i Sverige. Bl.a. var han en 
av de första i landet som tillämpade vertikal fotografering av utgrävningsytor 
med hjälp av fototorn (Browall 1991). Undersökningarna i Alvastra, såväl i 
pålbyggnaden som i klostret, kom därmed också att fungera som ett »tränings-
läger» för många svenska arkeologistudenter under första hälften av 1900-talet 
(Browall 2003:162).

Tack vare sina färdigheter som fältarkeolog kom Otto Frödin att få uppdrag 
långt ifrån Alvastra och Sverige. I början av 1920-talet startade ett svenskt ut-
grävningsprojekt på Peloponnesos i Grekland, närmare bestämt på den antika 
akropolen Asine, omnämnd av Homeros i Iliaden. Initiativtagare var bland 
andra den dåvarande svenske kronprinsen Gustav Adolf och ledare för projek-
tet var den klassiske arkeologen och filologen Axel W. Persson samt Otto Frö-
din. Mellan 1922 och 1930 utfördes omfattande undersökningar i Asine, bl.a. 
av två gravplatser. Resultaten publicerades 1938 i verket Asine. Results of the 
Swedish excavations 1922–1930, där Frödin främst bidrog med avrapporte-
ringen av fältarbetena (Frödin & Persson 1938).

Undersökningarna av klostret i Alvastra fortsatte ytterligare några år efter 
Frödins död 1953. Själv presenterade han aldrig någon större, sammanfattande 
redovisning av resultaten, endast några mindre artiklar av i huvudsak deskriptiv 
karaktär (t.ex. Frödin 1942). Det arkeologiska källmaterialet har här en i första 
hand illustrerande funktion i beskrivningen av klostermiljön. I något enstaka 
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fall bidrog arkeologin med något nytt, som när Frödin kunde knyta en av gra-
varna i klostret till en historiskt känd person, lagmannen och herren till Ulvåsa-
godset Ulf Gudmarsson, tillika make till Birgitta Birgersdotter, sedermera He-
liga Birgitta (Frödin 1942:158 f.).

Över huvud taget publicerade Frödin förhållandevis lite efter doktorsav-
handlingen från 1919. Att han inte fullföljde något av sina större projekt med 
någon form av slutpublikation, vare sig pålbyggnaden eller klostret, hade för-
modligen flera orsaker. Vad gäller klostret kan arbetet med att redovisa och 
sammanfatta flera decenniers grävande i en stor, komplex anläggning säkerli-
gen ha tett sig som en näst intill övermäktig uppgift. Kanske tog han också in-
tryck av den hårda kritiken från T. J. Arne och avstod från vidare nationalro-
mantiskt inspirerade tolkningar av det slag som präglat hans tidigare arbete 
med de medeltida monumenten.

Även om Otto Frödin själv aldrig fick tillfälle att fullt ut utnyttja kunskaps-
potentialen i de platser han undersökte, kom hans för sin tid föredömligt doku-
menterade undersökningslokaler att bilda utgångspunkt för nya forskningspro-
jekt i Alvastra i slutet av 1900-talet. 1976 startades projektet »Alvastra pål-
byggnad» med nya fältinsatser i anslutning till Frödins gamla schakt, och 1992 
påbörjades projektet »Det medeltida Alvastra», där nya undersökningar vid så-
väl »Sverkersgården» som »Sverkerskapellet» kom att spela en central roll 
(Browall 2003:162 ff., 1986, 2016; Ersgård (red.) 2006 och 2012). Det omfat-
tande fyndmaterialet från klosterundersökningen blev dessutom den empiriska 
grunden för Elisabeth Regners doktorsavhandling från 2005, Den reformerade 
världen. Monastisk och materiell kultur i Alvastra kloster från medeltid till mo-
dern tid.

Otto Frödins metodiskt noggranna arbete med att arkeologiskt synliggöra 
kulturlandskapet kring Alvastra och Omberg kom att få stor betydelse för såväl 
stenåldersarkeologin som medeltidsarkeologin i Sverige. Området med sitt sto-
ra tidsdjup och sina unika lämningar räknas idag som ett av landets intressan-
tare fornlämningsområden. Störst betydelse för svensk arkeologi, generellt 
sett, fick Frödin dock för sin banbrytande utveckling av den arkeologiska fält-
metodiken.
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