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Jag har idag talat med Markus Lindberg om projekt Stenkilska gravkoret. Han hann inte med att 

under april (som tidigare sagts) driva ärendet med åldersbestämning av lämningarna i Lund (Arne K 

är insatt i vad denna går ut på). Det innebär att Markus inte kan ta tag i detta förrän klostermuseet i 

Vadstena har stängt för säsongen, dvs efter 30 september. När man väl om möjligt fått fatt i de 

felande benen tar en C14-bestämning av åldern några veckor. Det finns i princip tre möjliga resultat: 

1. Åldern pekar helt fel (långt senare än 1100-talet) då det inte är meningsfullt att fortsätta. 

2. Åldern stöder en fortsatt undersökning/gravöppning. 

3. Det går inte att göra en bra åldersbestämning. Även då kan en fortsättning vara intressant 

om så beslutas. 

Jag berättade för Markus att jag under hösten vill ha ett resultat att rapportera till alla 

instanser/personer klosterföreningen och jag direkt eller indirekt dragit in i detta, såsom museer, 

myndigheter, specialister, det avgående kyrkorådet (där jag är med) och den avgående kyrkoherden 

Sverker Linge. Jag berättade också om den planerade restaureringen av Klosterhuset till ett 

besökscentrum, som tillsammans med en nyöppning av Stenkilska gravkoret skulle kunna bli en bra 

kombination. 

Markus och jag är överens om det vi skrivit i föreningens verksamhetsplan de senaste åren att ett 

gravöppningsprojekt måste drivas av någon fackinstans och inte av klosterföreningen. Markus ser 

dock en roll för klosterföreningen även i ett sådant scenario. 

Mitt förslag till styrelsen är att avvakta till ett stycke in på hösten. Jag är beredd att under den tiden 

bevaka ärendet. Om det skulle visa sig inte vara möjligt att få fram något inom en rimlig tid får 

styrelsen ta ställning till hur föreningen ska agera. Jag vill i alla händelser göra ett korrekt avslut 

gentemot mina motparter. 

Med vänlig hälsning 

Sture Lahrin 

 


