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VAR LÄG CENTRUM I FJÄDRUNDALANDS 
SMÅKONUNGADÖME? 

Av Birger Nerman 

I en uppsats "Var låg centrum i Attundalands småkonunga-
döme?" i Fornvännen 1960 sid. 193 ff. har jag genom att studera 
fördelningen av detta folklands storhögar sökt giva svar på den 
uppställda frågan. Visserligen kan, som undersökningen av Håga
högen visat, en och annan av Mellan-Sveriges storhögar tillhöra 
hronsåldern, den första storhögstiden i Norden, under vilken tid 
de stora högarna ha sitt centrum i Syd-Skandinavien. Men huvud
massan måste tillhöra det andra storhögsskedet, i stort tiden ca 
400—ca 1000 e. Kr, då de monumentala högarna förekomma tal
rikast i mellersta Sverige, södra och mellersta Norrland och delar 
av Norge. Troligen har seden att resa stora högar denna gång 
uppkommit i Norge eller Norrland; här finnas stora högar redan 
under 300-talet, kanske t. o. m. under 200-talet e. Kr. 

I föreliggande uppsats skall jag på samma sätt som i fråga om 
Allundaland söka besvara frågan om Fjädrundalands centrum 
eller centralområden under dess småkonungatid. 

Som det framgår av kartan fig. 1, ligger folklandets historiskt 
kända geografiska centrum, där den ungefär N—S gående ö r -
sundsån, områdets huvudflod, bildar en krök och tar ett östligt 
lopp ned mot Mälaren. Man kunde föreställa sig, att lämpligen 
någonstädes här huvudorten, åtminstone under en viss tid, skulle 
vara att söka. Emellertid finns här endast en av Fjädrundalands 
slora gravhögar. Denna, vilken återges i fig. 2, är belägen i Tors
tuna socken mellan kyrkan och Korsbacken; dess dimensioner äro: 
bottendiameter ca 35 ni, höjd ca 6 ni. Till kungshögsnivå når 
däremot knappast en ca 1 km väster därom vid Kungs-Husby 
befintlig hög med en bottendiameter av ca 22 m och en höjd 
av ca 3 m. 
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Fig. 1. Uppland med de tre folklanden. Efter Oskar Lund
berg i Uppland, utg. av Upplands nation, 1935. På kar tan 
ha med punkter Fjädrundralnnds stora högar markerats . 
1. Mellan Kgrkan och Korshacken, Torstuna socken. 2. Ny
kvarn, Tillinge socken. 3. "Kung Haralds hög", Ingeborg, 
Svinnegarns socken. Om de utprickade högarna i Attun
daland, 1 (3 st), 2, 3, se Fornvännen 1960 sid. 194 text till 
samma karta. — Uppland wilh the three folklands (legal 
districts). The large mounds in Fjädrundaland have been 
marked bg döts. 1. Between the church and Korsbocken, 
par i th of Torstuna. 2. Nykuarn, parish of Tillinge. 3. "King 
Harald'* mound", Ingeborg, parish of Suinnegarn. On the 
mound» marked in Attundaland and numbered 1 (3 
mounds) . 2 and 3, see Forrwännen 1960, p. 194, the legend 
to the same map. 

I det historiska Fjädrundaland finna vi för övrigt slörre högar 
i sydväst (kartorna fig. 1, 3). Straxt öster om Nykvarn i Tillinge 
socken alldeles intill Sagan, vilken bildar gräns mot Västmanland, 
ses en större gravhög, den s. k. Blot-Svens hög, med en 
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Fig. 2. Hög mellan kyrkan och Korsbnckcn, Torstuna socken, Uppland, från 
välter. •— Mound between the church and Korsbacken, parish of Torstuna, 

Uppland, from the west. 

bollendianieter av ca 30 m och en höjd av ca 4,5 ni. Namnet synes 
icke sträcka sig långt tillbaka på 1800-lalel. Av "Ransakningar om 
antikviteterna" år 1672 framgår emellertid, att här funnits 3 större 
högar: "Stoore Jordehögar, i synnerhet 3 stycken i hoop burne".1 

Nykvarn är, som namnet anger, ett tämligen ungt namn. Den 
närmaste gården heter Broby, alltså samma namn som den ort 
i Börje socken väster om Upsala, där även en lill Blot-Sven knu
ten hög är belägen. Uppenbarligen har det identiska namnel 
Broby varit orsaken lill, att vi fått två Blol-Svens högar. Då per
sonnamnet tidigare möter knulet lill Börjehögen,2 får man väl 
förmoda, att anknytningen till Nykvarnshögen är sekundär. 

Med den sistnämnda högen bör sammanställas en mindre än 
1 km söder om denna på andra sidan Sagan vid östanbro i 
Björksta socken på Västmanlandssidan (kartorna fig. 1, 3) be-

1 Carl Ivar Slåhles ed. på uppdrag av Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien I, 1960, sid. 34. 

2 Den kallas "Svens hög" i Johan Elers i handskrift från 1792 i Upsala 
Universitetsbibliotek befintliga "Samlingar till de svenska vägarnas historia". 
Beteckningen "Blol-Svens hög" förekommer först i ett i Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademiens Antikvariskt-topografiska arkiv förvarat 
manuskript av Richard Dybeck från år 1863. 
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Tortun 

ENKÖPING 

J c^V„a 
Fig. 3. Sydvästra Uppland och sydöstra Väsmanland. Pd kartan ha med 
punkter markerats de stora högarna: 2. Nykuarn, Tillinge socken, Uppland. 
3. "Kung Haralds hög", Ingeborg, Svinnegarns socken, Uppland. 4. ös tanbro , 
Björksta socken, Västmanland. 5, 6. "Anundshögen" och hög därintill, Bade
lunda socken, Västmanland. 7,8. Tibble, Badelunda socken, Västmanland. 9. 
"Grgtas hög", Badelunda socken, Västmanland. 10. Furbg, Badelunda socken, 
Västmanland. — South-western Uppland and south-eastern Västmanland. The 
large mounds have been marked by döts. 2. Nykvarn, parish of Tillinge, Upp
land. 3. "King Harald'» mound", Ingeborg, parish of Svinnegarn, Uppland. 4. 
ös tanbro , parish of Björksta, Västmanland. 5, 6. 'Anund ' s mound" and a 
mound dose by, parish of Badelunda, Västmanland. 7, 8. Tibble, parish of 
Badelunda, Västmanland. 9. "Gryta's mound", parish of Badelunda, Västman

land. 10. Furby, parish of Badelunda, Västmanland. 

lägen större hög, fig. 4, med en bottendiameter av ca 40? ni och 
en höjd av ca 5 m. Intill denna ses rester av ett tidigare före
fintligt mindre gravfält.3 Som Oskar Lundberg i en artikel i 
Svenska Turistföreningens Årsskrift 1918 sid. 45 ff. påpekat, hette 
platsen tidigare östens bro. Lundberg framhåller vidare, att denna 
plats redan i början av 1500-talet omtalas som "konungsby" och 
att i en källa från slutet av 1600-lalet — det gäller "Ransakningar 
år 1672"4 — en hage kallad "Kongz Hagan" namnes i brons 

3 Dybeck, R., Runa häfte 4 sid. 3, 1843, lalar om några mindre gravkullar 
och åtskilliga bautastenar. 

4 Carl Ivar Ståhles ed. I sid. 34. 
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Fig. 4. Hög vid ös tanbro , Björksta socken, Västmanland, från öster? — Mound 
at ös tanbro , parish of Björksta, Västmanland, from the east? 

närhet på Upplandssidan, där upplänclingarna och väslmanlän-
dingarna möttes, då konungen kom på sin eriksgata. Lundberg 
har därför velat sätta högen liksom bronamnet i samband med 
konung östen av Ynglingaätten, östen bör emellertid liksom sina 
företrädare Aun, Egil, Ollar och Adils ha fått en hög av större 
dimensioner; jag har föreslagit den s. k. Kung Nordians hög vid 
Äshusby i Norrsunda socken.5 

Med dessa högar bör kanske också sammanställas en ca 7—8 
km sydost om östanbro belägen slörre hög, den s. k. Haralds
högen eller Kung Haralds hög, fig. 5, vid det gamla Husby, nu
varande Ingeborg, i Svinnegarns socken straxt sydväst om kyrkan 
i kartorna fig. 1, 3). Högen, vilken omtalas som "een stoor hoop-
buren Jordehögh, Haraldz Högen kallat", redan i "Ransakningar" 
1672,6 är ganska betydande, bottendiameler ca 35, höjd 3,75— 
4 m. På dess krön ses, enligl uppgifter från riksantikvarieämbe
tets inventering 1951, en nästan rund, fylld stensättning. 1 den 
närbelägna Teda kyrka förvaras ett ornerat stenklot, som enligt 
traditionen skall ha legat på Haraldshögen. Det är ett ty
piskt gravklot med tillplattad överyla, ca 0,55 m i diameter och 
ca 0,45 m högt. övre halvan är ornerad med en runlgående rad 
tredubbla koncentriska halvcirklar, varunder en rad av trapp-

5 Nerman, B., Sveriges rikes uppkomst, Stockholm 1941, sid. 133 f. 
6 Carl Ivar Slåhles ed. I sid. 33. 
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stegsornament. Dylik ornering av rader av halvcirklar är begrän
sad till tiden ca 300—ca 600 e. Kr. 

Om högarna vid Nykvarn och östanbro äro välvda över små
konungar, bör vid den eller de tidpunkter, då de tillkommit, grän
sen mellan Fjädrundaland och Västmanland icke ha gått längs 
Sagan, ty alldeles invid gränsen ha kungshögar icke gärna blivit 
lagda. Troligen skymtar man här ett skede, då Fjädrundaland 
omfattade även en del av det nuvarande Västmanland. Ett sådant 
antagande kunde kanske också förklara den väldiga Anundshögen, 
lig. 6, med en bottendiameter av ca 60 m och en höjd av ca 11 m, 
på Badelundsåsen ca 2/3 mil öster om Västerås och mindre än 
1,5 mil väster om Sagan, den nuvarande landskapsgränsen till 
Uppland (kartan fig. 3), vilken hög jag anser vara Bröt-Anunds,7 

ly i första hand vill man väl tänka sig storkonungen gravsalt inom 
Uppland. Det bör också framhållas, att Snorre i kapitlet om 
Torgny lagman i Olov den heliges saga i hans Norska konunga
sagor direkt säger, att Västmanland och Fjädrundaland äro iden
tiska,8 något som väl bäst förklaras, om i varje fall en del av det 
förra området någon tid hört under det senare. Då Snorre icke 
nämner någon småkonung över Västmanland, men väl över andra 
sveaområden på Ingjald illrådes tid, borde det gälla även under 
denna. Jag tillägger, att jag redan 1920 i föreläsningar vid Upsala 
universitet utvecklat denna åsikt om att det östliga Västmanland 
under någon del av forntiden hört lill Fjädrundaland och i flera 
skrifter sedan 1925 givit uttryck åt denna mening.9 En liknande 
åsikt har på andra grunder — främst kombinerat topografiska 
och administrativa förhållanden — utvecklats av Adolf Schiick 
i en uppsats "Svithjod och folklanden" i Historiska studier till
ägnade Nils Ahnlund 23.8.1949, sid. 16 ff. 

Men om öslra Västmanland åtminstone under någon tid av 
yngre järnåldern hört lill Fjädrundaland, då ha vi att räkna ännu 
några större högar till det sistnämnda folklandet. 

' Nerman, B., a. a. sid. 139. 
8 F.Jönssons ed. av Norska konungasagor (= Samfund til udgivelse af 

gammel nordisk litteratur nr 23), I—IV, Köbenhavn 1893—1901, Il sid. 134. 
9 Nerman, B., Det svenska rikets uppkomst ( = Föreningen för svensk 

Kulturhistoria, Böcker, N:r 6), Stockholm 1925, sid. 18, 228; Sveriges rikes 
uppkomst, Stockholm 1941, sid. 35 m. fl. arbeten. 
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Fig. 5. "Kung Haralds hög". Svinnegarns socken, Uppland, från öster. — 
"King HumbVs mound", parish of Svinnegarn, Uppland, from the east. 

Den största är den s. k. Grytas hög, fig. 7, i Badelunda socken 
ca 2 km sydväst om Anundshögen vid Gryta straxt öster om 
Västerås (kartan fig. 3); intill den ses 5 runda slensättningar. 
Denna hög har stora dimensioner, boltendiameter något över 
40 m och höjd ca 6 ni, alltså ungefär som de två närmast kyrkan 
belägna Kungshögarna vid Gamla Upsala, vilkas motsvarande 
mått äro ca 40, respektive ca 7 m, medan den tredje högen där har 
betydlig) större dimensioner, boltendiameter ca 55 m, höjd ca 
12 ni. Men även närmare Anundshögen finnas eller har funnits 
högar av betydande dimensioner. En, fig. 6, 8, ligger på det med 
Anundshögen sammanhängande gravfältet; den har en botten-
diameter av ca 30—35 m och en höjd av intill 4 ni. En annan, 
mycket skadad är belägen vid Tibble något mera än 200 ni syd
väst om Anundshögen (kartan fig. 3). Dess boltendiameter är ca 
30 ni och höjd 3,5—4 m. Även den har säkerligen tillhört samma 
gravfält, ehuru de mellanliggande gravarna förstörts; i närheten 
finnas dock ännu några gravar. Alldeles intill denna har legat en 
hög med en boltendiameter av över 20 m och cn höjd av ca 1,5 m, 
alltså ej av kungshögsdimensioner. I den sistnämnda, vilken ska
dats vid grustagning, gjordes 1932 dels tillfälligt, dels därefter 
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Fig. 6. "Anundshögen" med del av intilliggande gruvfält, Badelunda 
socken, Västinunlund, frän söder. Högen fig. 8. ses närmast t. h. om 
"Anundshögen". — "Anund's mound" with part of the adjacent burial 

ground, parish of Badelunda, Västmanland, from the south. The mound 
in Fig. 8 is seen immedlatdy to the right of "Anund's mound". 

vid undersökning av landsantikvarien Sven Drakenberg i Västerås 
mycket märkliga fynd, däribland flera guldföremål: en knapp 
med inlagda granater, ett av två sammanlödda snodder bestående 
föremål, 5 bitar av bandloimigt bleck, men vidare bl. a. två 
ornerade gördelbeslag av brons och elt antal slora halvklotfor
miga spelbrickor av ben med två hål på undersidan. Allt detta 
jämte andra föremål visar på en mansgrav. Men härtill kom en 
mängd pärlor av glas och glasfluss, vilka ju höra till kvinno-
utstyrseln, och några föremål, bl. a. minst ett glaskärl och en 
hornkam, vilka kunna tillhöra såväl en mans- som en kvinnograv 
(SHM inv.-nr 20251). Fynden visade bränning. Det förefaller 
som om högen rymt såväl en mans- som en kvinnobegravning, 
såvida ej någon sammanblandning av fynd från två gravar ägt 
rum. Mansgraven kan daleras till 500-talet, snarast dess mitt. 
1952, 1954, 1955 utförde professor Nils Åberg med seminariet för 
nordisk och jämförande fornkunskap vid Stockholms Högskola 
undersökning av högen, vilken nu helt borttogs. Fynden i högen, 
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Fig. 7. "Grytas hög", Gryta, Badelunda socken, Västmanland, från norr. — 
"Gryta's mound", Gryta, parish of Badelunda, Västmanland, from the north. 

som innehöll ett centralröse, täckande elt brandlager, voro obe
tydliga, de viktigaste några spelbrickor av ben av nyssnämnd typ, 
bitar av en hornkam och en sköldnit samt ett band av med vit-
metall belagd brons. (SHM inv.-nr 25320). Fynden kunna emeller
tid mycket väl tillhöra mansgraven från 1932. Den bredvidlig-
gande större högen bör väl till tiden höra någorlunda ihop med 
den undersökta. En annan större hög befinner sig ca 1 km sydväst 
om Anundshögen, ävenledes vid Tibble (kartan fig. 3). Dess dia
meter är ca 30 m. Hur stor höjden varit kan icke sägas, då toppen 
iir bortgrävd, varför högens höjd nu endast belöper sig på ca 
1,7 ni. Bredvid denna befinner sig en mindre hög. Ytterligare en 
stor hög har funnits vid Furby ca 2,5 km nordost om Anunds
högen (kartan fig. 3). Richard Dybeck omtalar den i flera rese
berättelser till Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade
mien. 1860 beklagar han, alt "den förr så vördnadsbjudande 'Fur-
byhögen' är nära nog jämnad med kringliggande mark, och af de 
bautastenar, dem jag förr sett i högens närhet — de fleste likväl 
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fallne — finnes der nu ingen". Och 1864 meddelar han, att "den 
stora högen' vid Furby, hvilken namnes i handlingar från 1600-
talet, förstördes sannolikt redan före 1800. Nu vet man icke hvar 
han varit". Kan denna hög vara identisk med den "en stor högh", 
som enligt "Ransakningar" av är 1682 omtalas från Ingeberga,10 

beläget ca 1 km norr om Furby? (kartan fig. 3). Någon sådan hög 
finns emellertid inte nu vid Ingeberga. 

Det synes alltså ha funnits två centralområden i det gamla 
Fjädrundaland under järnålderns storhögtid. Det viktigaste har 
varit det öster om Västerås belägna med den väldiga Anundshögen 
och två större högar på samnia gravfält, en ca 1 km sydväst 
därom, den stora Grytas hög ytterligare något mera än 1 km i 
samma riktning och Furbyhögen ca 2,5 km nordost om Anunds
högen, en anhopning alliså av icke mindre än 6 betydande högar 
inom ett begränsat område. Men viktigt har också området vid 
nedre Sagan med den s. k. Blol-Svens hög. den s. k. Haraldshögen 
och högen vid östanbro varit. Kanske ha dessa områden följt 
på varandra som folklandets centrum. På Bröt-Anunds tid under 
förra hälften av 600-talet bör det första området ha varit små
konungarnas residensområde. Möjligen kan man dock betrakta 
de två områdena som ett enhetligt sådant. 

De två ifrågavarande områdena ha ju också under romersk 
järnålder varit av stor betydelse. Det behöver bara erinras om, 
att från området vid nedre Sagan härrör den berömda på 200-
lalet e. Kr. tillverkade Apollo-Grannus-vasen av brons med in
läggningar i silver och koppar, anträffad som benurna i en grav
hög vid Fycklinge i Björksta socken. Och från del västligare 
området räcker det att nämna den rika obrända graven •— stor 
stensättning med kista — från gravfältet vid Tuna ca 2 km nord
ost om Anundshögen med halsring, två armriugar, två finger-
ringar och två nålar i guld jämte andra förnämliga föremål, 
daterbar till 300-talet e. Kr. 

Som jag i uppsatsen om Attundaland framhållit, har i Svealand 
under järnåldern seden att resa stora högar, även om man får 
räkna med, att detta monumentalgravskick icke uppstått där, 
utan kanske kommit norrifrån, troligen tidigast upptagits av 

10 Carl Ivar Slåhles ed. I sid. 129. 
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Fig. 8. Den största högen pd gravfältct vid "Anundshögen", Badelunda socken, 
Västmanland, från sydväst. — 77ie largest mound tn the burial ground con
taining "Anund's mound" in the parish of Badelunda, Västmanland, from 

the south-west. 

Ynglingaätten på 400-lalet och kanske en tid varit förbehållen 
överkonungarna samt därefter spritt sig lill undcrkonungar och 
stormän. Då vi icke höra talas om några småkonungar efter 600-
talets milt, har väl den tid, då småkonungarna i Svealand erhållit 
stora högar, i det väsentliga varit skedet ca 500—ca 650. Vi ha 
därför icke anledning att vänla någon mycket stor samling kungs
högar i något av Svealands småkonungadömen. De bevarade stora 
högarn:i i Fjädrundaland utgöra kanske liksom motsvarande 
högar i Attundaland elt i stort tillräckligt antal kungshögar. 

Vi besitta endast uppgifter om en konung över Fjädrundaland, 
den i Ynglingasagan omtalade Yngvar med sönerna Agnar och 
Alf.11 Namnen antyda, att de utgjort en gren av Ynglingaätten. 
Yngvar och hans söner uppges av Snorre ha blivit innebrända vid 
Ingjald illrådes gravöl över hans fader Bröt-Anund, då dessutom 
konung Sigverk av Attundaland, konung Sporsnjall av Närke och 
konung Algaut(e) av Västergötland innebrändes. Den återstående 

F. Jonssons ed. av Norska konungasagor I, Köbenhavn 1893, sid. 61 f., 65. 
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småkonungen, Granmar av Södermanland, kom icke till gravölet 
och undgick därigenom tills vidare samma öde; han innebrändes 
senare av Ingjald. Yngvar och hans söner skulle ha innebränls 
straxt före mitten av 600-talel. Vi ha inga hållpunkter för att kom
binera dem med några bestämda högar; ha de fått gravar, böra 
dessa väl snarast har varit kenotafer. Kan möjligen konung Yng
var sättas i samband med ortnamnet Ingeberga? 

S U M M A R Y 

B. Nerman: Where was the centre of the petty kingdom of Fjäd
rundaland? 

The large burial mounds in Svealand belong, broadly speaking, to the 
period c. 400 to c. 1000 A.D., i.c. the late Iron Age. However, as the exami
nation of the Haga mound at Uppsala has shown, individual mounds may 
date from the first period in which large mounds were eonstrueted in 
Seandinavia, i.c. the Bronze Age. 

In the centre of lhe historically well-known district of Fjädrundaland. 
where the main river in the district, the örsundsån , which runs approximately 
north and south, forms a bend and lakes an easterly course down towards 
Lake Mälaren, there is only one large burial mound, which is situated in 
lhe parish of Torstuna, west of the church (Figs. 1 and 2) (diameter at the 
base c. 35 m, height c. 6 m). Otherwise we find two large mounds in lhe 
soulh-west of Fjädrundaland (Figs. 1 and 3). One, wrongly called in the 
tradition "BIol-Sven's mound", is at Nykvarn in lhe parish of Tillinge, quite 
near the Saga river, which forms the boundary of Västmanland (diameter at 
the base c. 30 m, height c. 4.5 m). According to Bansakningar om antikvi-
teterna år 1672 (Inquiries as lo the Anliquilies in 1672) there were three 
large mounds here. The second (Fig. 5), already called "Harald 's mound" in 
these "Inquiries", is situated at the former Husby (now Ingeborg) in lhe 
parish of Svinnegarn (diameter at the base c. 35 m, heigt 3.75-4 m). With 
the former should be associated a mound immediately to the south on the 
other side of the Saga river al ös lanbro (Fig. 4) (diameter at the base c. 
40 m?, height c. 5 m) . 

If the mounds at Nykvarn and ös tanbro were raised över petty kings, 
the boundary between Fjädrundaland and Västmanland, when these 
mounds came into being, must not have been on lhe Saga river, and 
eastern Västmanland must have belonged to Fjädrundaland. This would 
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also explain the existence of the great "Anund's mound" (Fig. 6) (diameter 
at the base c. 60m, height c. l i m ) on the Badelunda ridge, west of the 
Saga river, which must have been raised över King Bröt-Anund, of the 
Ynglinga dynasty, for the overking must have been buried in one of Upp-
land's folklands (legal districts). That eastern Västmanland belonged for 
certain periods to Fjädrundaland is also clear from a couple of passages 
in Snorri Sturlason's Norska Konungasagor: in the saga of St Olav, he 
distinctly says that Västmanland and Fjädrundaland are identical. 

In the parish of Badelunda in eastern Västmanland there are several 
large mounds, which do not, however, attain the dimensions of Anund's 
mound (Fig. 3). In the same burial ground as the latter there is a mound 
(Figs. 6 and 8) with a diameter at the base of 30-35 m and a height of 
up to 4 m. In the south-west, close to these mounds, there is at Tibble a 
mound which probably belonged to the same burial ground, though the 
inlcrvening mounds have been destroyed (diameter at the base c. 30 m, 
height 3.5-4 m) . A smaller mound alongside this (now removed) proved 
to contain a well-stocked weapon grave from the 6th century. Fur ther to 
the south-west, also at Tibble, there is a larger mound (diameter at the 
base c. 30 m, lhe top has been cut away) and yet further to the south-west 
at Gryta the so-called Gryta mound, fig. 7, (diameter at the base slightly över 
40 m, height c. 6 m) and a little way to the north-east of the Anund mound at 
Furby a larger mound which has now been destroyed. 

Thus there seem to have been two central areas in the old Fjädrunda
land during the large-mound period of the Iron Age. The most important 
was the one in the parish of Badelunda. But the area round the lower 
reaches of the Saga river was also important. Perhaps these areas succeeded 
each other as the centre of lhe folkland. Possible they may be regarded 
as a homogeneous area. 

It is possible that in Svealand large mounds were, to begin with, reserved 
for the overkings. As there is no mention of any petty kings after the middle 
of the 7th century, the period when the petty kings in Svealand received 
large mounds was to all intenfs and purposes c. 500 to c. 650 A.D. We 
therefore have no reason to expect to find any very large collection of royal 
burial mounds in any of Svealand's petty kingdoms. The large mounds 
preserved in Fjädrundaland, like the oorresponding mounds in Attunda
land, perhaps constitute a, broadly speaking, adequate number of royal 
burial mounds. 

We know of only one king of Fjädrundaland—-Yngvar, who, along 
wilh other petty kings and his sons, Agnar and Alf, was burned to death 
at the funeral feast that Ingjald illråde gave for his father Bröt-Anund. This 
must have happened just before the middle of the 7th century. We have 
no grounds for connecting them with any defiuite mounds. If they received 
graves, these must rather have been cenotaphs. 

173 


