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ALRIK OCH ERIK 

Av Birger N e r m a n 

Det är ett märkligt faktum, att det från Ynglingaätten kända 
namnparet Alrik (fornvästnord. Alrekr)—Erik återfinnes på den 
berömda Sparlösaslenen1 i Västergötland från slutet av 700-
talel eller tiden omkring 800. Erik har sonen öjuls, och tro
ligen, ehuru icke säkerl, är Alrik besläktad med dem. Man har 
också närmas! stannat för atl Upsala är omnämnt på stenen: 
8 aft] f a |> i R u b s a 1. Vems fader del är fråga om kan icke 
ses, dä de föregående runorden äro utplånade; den enda av de 
på Sparlösastenen nämnda, som kan avses med fadern, är Erik. 
Att en person »sal! i Upsala» kan icke avse annat än att han var 
konung. 

Redan Hugo Jungner har i sin behandling av Sparlösaslenen i 
Fornvännen 1938 på sid. 213 fäst sig vid, att både i Ynglinga
ätten och på Sparlösaslenen namnparet Alrik—Krik förekommer; 
han utökade överensstämmelsen med ett tredje namn, Dag, känt 
från Ynglingaätten — i Ynglingatal kallas just Alrik och Erik 
»Dags ättlingar» — och enligt Jungner även förekommande på 
Sparlösastenen, något som dock ej vunnil erkännande. Vidare 
påpekade Jungner samtidigt, att även namnet öjuls såsom bör
jande på vokal allittcrerar med namnen i Ynglingaättens huvud
part!, raden Agne—Olov trätälja. Otto v. Friesen framhåller i sitt 
arbete »Sparlösastenen» 1940 (Kungl. Vitterhets Historie och An
tikvitets Akademiens Handlingar, Del 4(5: 3) sid. 91, att öjuls båda 
namnleder återfinnas i namn i denna del av Ynglingaätten; den 
tirnord. formen skulle enligt honom vara *AiwagislaR, vars 
»namnleder . . . återfinnas där: aiuxi- i lurikr, Egmundr, .Emun-
der, Emuuder och -gislaR i Aoisl, Aoils* (i fråga om andra sam
manställningsleden redan uttalat av Jungner, a. a. sid. 212). 

1 Suiirdslröm, Elisabeth, Västergötlands runinskrif ter , b. 'i sid. 195 ff. 
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Det förtjänar också påpekas, att namnet Alrik under forntid 
och medeltid är ytterst sällsynt både i Sverige, Norge och på Is
land (i Danmark är det okänt) och att Erik i Sverige under vi
kingatiden är sällsynt utanför konungaätten (det är däremot 
vanligt i Norge och på Island); jfr närmare hos v. Friesen, a. a. 
sid. 91 ff. 

Jungner, som dock icke läste ut namnet Upsala i Sparlösain-
skriflen, antar a. a. sid. 213, 217 f., att Sparlösastenens män till
höra Ynglingaätten, och ifrågasätter, alt de skulle härstamma 
ifrån Olov träläljas äldre son Ingjald, vars namn han vill åter
finna på Sparlösastenen, någol som dock icke av andra forskare 
godtagils. Men genom namnförhållandena och omnämnandet av 
en konung i Upsala kan man knappast komma ifrån slutsatsen atl 
Sparlösastenens män tillhört Ynglingaätten. 

Vi känna också en konung Erik, som kunde vara identisk med 
Sparlösastenens. Del är den i Rimberts Vita Ansgarii omnämnde 
konung Erik, som vid Ansgars andra besök i Sverige i början av 
860-talet uppges vara längesedan död, men som man från hed
niskt håll som ell motdrag mot missionen vill upphöja till gud.2 

Erik bör därför ha regerat omkring år 800 eller i början av 
800-talet. 

I en uppsats »Hur länge har Ynglingaätten regerat i Sverige?» 
i Rig 1920 sid. 101 IT. har jag sökt visa, att vikingatidens svenska 
konungaätt varit en gren av den gamla Ynglingaätten.3 Med Ing
jald illrådes son Olov trätälja fördrevs denna vid Ingjalds död 
straxt efter mitten av 600-talet ifrån Uppland, och nu inträffar en 
period på borläl 150 år, vilken är identisk med de rika bålgravar
nas (Vendel, Valsgärdc, Ulltuna) lid från straxt efter 650—om
kring ar 800; jag har redan i arbetet »Svärges älsta konunga
längder som källa för svensk historia», Uppsala 1914, sid. 29 
hävdat, atl skedet varit liden för Ivar vidfamnes dynasti — det 
var ju den ifrån Skåne kommande Ivar, inför vilken Ingjald 
brände sig inne, varefter Ivar bildade en dansk-svensk union och 
log sitt säte i Svitjod. I vikingatidens svenska konungaätt, inom 

2 Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum, i Scriptores rerum svecicarum 

. ed. K. M. Fant II p. 226. 
1 Redan antyt t av F. Braun i Fornviinncn 1910 sid. 10;t. 
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vilken namnen ärvas enligt tron på själavandring, knuten lill 
namnen, upprepas dessa i ätterna, vilket aldrig äger rum inom 
den svenska Ynglingaätten, där ju variationsprincipen är rådande. 
Men som jag påpekade, är det i den svenska konungaätten hu
vudsakligen de svenska Ynglingaätlsnamnen, som gå igen: Erik, 
Anund, Olov, Emund. Det enda säkra namnet, som bryter där
emot, är Björn, och del kan ju ha ärvts på mödernet. Även på 
arkeologiska skiil har jag velat antaga, att vikingatidens svenska 
konungaätt varit en återkommen gren av Ynglingaätten; grav
skicket i den undersökta av deras förmodade gravar på Adelsö 
skulle bestyrka detla. 

Men få vi nu även räkna in namnet Alrik i den svenska ko-
nungagenealogien ifrån vikingatiden, då är det tydligt, att det lik
som de andra namnen på vokal är ett arvnamn ifrån Ynglinga
ätten. Men därmed skulle vi komma till, att Alrik och Erik i denna 
ätl varit verkliga personer. Jag har också tidigare antagit detla. 
I min uppsats »Kung Agne och hans död på Agnefit» i Forn
vännen 1919 sid. 147 ff. påpekade jag, att namnen Alrik, urnord. 
*AlankiR, och Alf, urnord. *Apttii>olfaR. iiro de samma som väst
göternas största konunganamn Alarik och Ataulf; Alf är son lill 
Alrik och Ataulf svåger till Alarik.4 Alarik dog, som bekant, år 
410, Ataulf mördades är 415; Alrik och Alf tillhöra enligt min 
datering förra hälften och mitten av 400-talet. Jag fann det na
turligt, att sveakonungarna skulle ha uppkallats efter sin lids 
berömdaste germankonungar, delta så mycket mera som även 
Ynglingaättens namn började på vokal och man sålunda kunde 
välja de berömda Alariks och Alaulfs namn utan att bryta mot 
ättens namngivningsprinciper och som Ynglingaätten ansåg sig 
härstamma ifrån Irakierna norr om Svarta havet, varifrån ju 
västgöterna år 375 vid Iiiimiernas anfall brutit upp. 

Ynglingakonungarna Alriks och Eriks existens får alltså en 
värdefull bekräftelse genom Sparlösastenen. Då konung Aun, hög
lagd i den närmast kyrkan belägna av Kungshögarna vid Gamla 
Upsala, efter en lång regering döt! framemot eller omkring år 500 

4 Jag nämnde, att jag, sedan jag gjort denna sammanstäl lning, blivit upp
märksammad på, att den redan framställ ts av Emil Suensén i hans »Svenska 
historien för svenska folket» I, sid. 377 ff. 
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och de med vokal börjande föregående namnen i Ynglingaätten 
utgöras av Agne, Alrik och Erik, Alf och Yngve, Jorund saml då 
jag i nyss anförda arbete vela! visa, all Agne tillhöll historien och 
dött i början av 400-talet, skulle även Ynglingalängden under 400-
talel (även om ordningsföljden pä någon punkt kan vara disku
tabel) i storl var historiskt betryggad. 

SUMMARY 

B. Nerman: Alrik and Erik. 

Like in lhe Ynglinga dynasiv, lhe pair of names. Alrik and Frik. is lo be 
found on lhe Västergötland Sparlösa Slone from lhe end of lhe Slh cent., or 
aboul lhe year 800. Upsala too is probably mentioned on the slone—il says, 
Ihal a person, presumably Krik, "sal in fpsala" , that is lo say, hc was king 
Ihere. And since. besides. lhe name Alrik is extremely rare in ancient limes 
nnd in lhe middle Ages in Seandinavia. and lhe name Krik is rare outside of 
lhe royal family in Sweden during lhe Viking Age. Ilngo . lungners opinion, 
already expressed in I9S8, Ihat lhe men of the Sparlösa Stone belonged to the 
Ynglinga dynasly, must be righl. 

According lo lhe writer. Krik is very likely idenlical wilh the Svea King 
Frik inenlioned in lhe "Vila Ansgarii", he who rcigned aboul lhe year 800 or 
in lhe beginning of lhe Olh cenlury. 

Recause mosl of lhe names in lhe Swedish royal family from lhe Viking 
Age (Erik, Anund. Olov. Fmiindl are lo be found in lhe Ynglinga dynasly llinl 
was driven out of Svealand just aller lhe middle of lhe 7th cenlury, lhe 
author, as early as 1920, assinned Ihal lhe former was a branch of the old 
Ynglinga dynasly relunied lo power. Kul in Ihis case Alrik is clearly also an 
inheriled name from lhe same. And we should Ihereby have a proof lo lhe 
effecl Ihal lhe Ynglinga dynasly's fralcrnal pair. Alrik and Erik, are real 
persons. They might be dated lo lhe firsl half of lhe 5lh cenlury. 
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