
 
 
 

Palatsbyggnadens omgivningar 
Sedan ruinen undersökts grävdes schakt i dess omgivning. Runt ruinen löpte tre vallar. I 
den mellersta av dem fann man stolphål som visade sig löpa runt byggnaden. Hålen var 
endast tio cm i diameter, rester av en mycket klen palissad. 
Jag känner inte till någon borg med en så miniatyrmässig försvarsanläggning, skriver 
Thordeman. Under vallarna fann man stengrunden till ett 23 meter långt och 9,5 meter 
brett hus med stengolv och eldstad men helt utan tegelrester. Det bedömdes vara betydligt 
äldre än palatset, kanske  från Sverker Karlssons kungsgård.    
I sydväst fann man en infartsport med stenlagd gata och utanför denna stenlagda 
markytor.  
I väster var två källargrunder förbundna med varandra genom parallella stengrunder, 
sannolikt grund till en träbyggnad. Intill denna fanns en stenanhopning som kan ha varit en  
spismur tillhörande byggnaden. 
Mycket märkligt var fyndet av resterna av ett 27 meter långt hus endast två meter söder 
om porttornet. Huset var av typ magasinsbyggnad. Både byggnadssätt och placering 
talade för att det tillkommit under palatsets förfallsperiod. Det var fyllt av bränt spannmål. 
 

Många inventarier hittades  
En mängd inventarier hittades, bl.a. i magasinsbyggnaden. En stor del var husgeråd t.ex. 
en handkvarn men även verktyg och hästdetaljer såsom sporrar och hästskor med 
isbroddar. Man fann också en ringbrynjehandske samt spjutspetsar och hundratals 
armborstpilspetsar, vilka vittnade om att palatset varit utsatt för beskjutning.  

 
Hur skulle ruinen bevaras? 

I livliga diskussioner om hur ruinen bäst skulle bevaras och samtidigt göras tillgänglig för 
besökare framkom många olika förslag. Till slut enades man om att bästa sättet var att 
täcka igen den. Innan den täcktes igen gjordes dock en mindre förstärkning av murens 
nordvästra hörn. 
 

Vet man hur Alsnöhus sett ut? 
Alsnöhus var den första profana 
tegelbyggnaden i vår del av landet och den 
första i gotisk stil. Thordeman arbetade vid tiden 
för utgrävningen med en avhandling om 
medeltida hallbyggnader i Europa. Med ledning 
av fynden vid utgrävningen och kunskapen om 
motsvarande hallbyggnader i andra länder 
trodde han sig kunna skapa en bild av hur 
Alsnöhus kan ha sett ut. 
 

Vem hade byggt och varför? 
Thordeman ansåg först att det var kung 
Valdemar som hade byggt palatset men kom 
senare av flera skäl fram till att det var Magnus 
Ladulås. I Europa blev det under 1200-talet vanligt att härskare samlade sina 
underlydande till vad som kallades herredagar. För detta ändamål uppfördes exklusiva 
hallbyggnader.  
I utställningen berättar vi om utvecklingen fram till den första säkert belagda herredagen i Sverige. 

Det var Magnus Ladulås som sammankallade den, sannolikt uppfördes Alsnöhus för detta ändamål.                                                                    


