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Ynglingasagan i arkeologisk belysning. 

Av 

B I R G E R N E R M A N . 

Jet har gått med Snorres Ynglingasaga liksom med sä 
mycken annan tradition: efter en tid, då man nästan 
reservationslöst trott på sagans historiska riktighet, 

har följt en annan tid, som kritiskt velat utmönstra sä gott 
som alla partier i dess framställning, och i våra dagar vänder 
man åter till att i ganska stor utsträckning tro på traditioner
nas historiska tillförlitlighet. 

Allt sedan med slutet av 1500-talet Ynglingasagan genom 
dess publicerande blivit forskningen bekant och ända till un
der senare hälften av 1800-talet har Ynglingasagans framställ
ning i allmänhet gällt som i stort historiskt trovärdig. För 
dessa tiders historiska betraktelsesätt gällde det knappast att 
söka bevisa eller kontrollera traditionernas riktighet; det för
hållandet att traditionerna förefunnos var oftast tillräckligt för 
att betyga deras historiska sanning. Det är lätt för vår tid att 
se, att en sådan forskning brast i historisk kritik, men det bör 
å andra sidan framhållas, att denna brist på kritik bottnade i 
en stark känsla för traditionens värde. 

Under de senare årtiondena av 1800-talet kom förändringen 
radikalt. Den nyframträdande kritiska uppfattningen leddes av 
den riktiga principen att de källor, som äro samtida med eller 
till tiden följa nära efter de skildrade tiderna, böra lämnas före
träde framför senare källor. Men denna kritiska uppfattning 
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slog över i en hyperkritisk, vilken som historiskt värdelös be
traktade nästan varje sen källa. Det är klart, att för en sådan 
uppfattning Ynglingasagan som historisk källa måste förefalla så 
gott som fullständigt obrukbar. Den samtidigt framträdande 
litteraturvetenskapliga forskning, som främst inriktades på elt 
studium av motivens historia, på att uppvisa litterära förebilder 
och lån, uppfattade Ynglingasagan främst som en serie sago
motiv, och denna syn på sagans traditioner bidrog att skärpa 
intrycket av deras historiska värdelöshet. 

När man i våra dagar åter söker sig fram till en livligare 
uppskattning av Ynglingasagan som historisk källa, är det med 
en stark känsla för traditionens bevarande makt. Men denna 
nya forskning hyser icke en okritisk tro på traditionernas histo
riska tillförlitlighet, den vet, att Ynglingasagans traditioner äro 
i mycket hög grad förvanskade, den vill söka kontrollera upp
gifterna, urskilja vad som kan vara historiskt riktigt och vad 
som är uppdiktat. Den accepterar som historiskt värdefulla 
endast sådana traditioner, vilkas riktighet den kan eller tror 
sig kunna bevisa. 

Att Ynglingasagans traditioner i ganska stor utsträckning 
visa sig i förvånande grad historiskt tillförlitliga beror på sär
skilda omständigheter, som i den följande framställningen skola 
angivas. 

Grundvalen för den förändrade uppfattningen om Ynglinga
sagan gav jag, då jag i min akademiska avhandling Studier 
över Svärges hedna litteratur, sid. 205 ff. uppvisade, att de 
namngivningsprinciper, som av den norske historikern Gus
tav Storm visats vara rådande inom Norden under folkvand
ringstid och vikingatid, tydligen iakttagits i Ynglingasagans 
svensk-norska konungaätt. 

I sin mycket betydande uppsats i Arkiv f. nord. filol.lX, 
sid. 199 ff. Vore Forfcedres Tro paa Sjailevandring og deres 
Opkaldelsessystem hade Storm påvisat, att namnskicket i det 
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verkliga livet under folkvandringstiden inom hela det german
ska området utgjordes av det s. k. variationssystemet, vilket 
innebär, att vissa namnelement upprepas inom ätterna, t. ex. 
hos vandalerna Gundegiset med sönerna Gunderich och Gen-
serich, Genserich med sönerna Hunerich, Theoderich och Genso. 
Detta namnskick efterträdes av ett annat, som bygger på tron 
om själavandring; barnet tros med namnet ärva själen från en 
död släkting, namnen gå därför igen inom ätterna. Det nya 
namnskicket börjar på kontinenten redan vid tiden omkring 
år 500 e. Kr., men förekommer där nästan endast inom Gal
lien. I Norden har Storm konstaterat det för vikingatid och 
liden närmast därefter. 

Senare har Axel Olrik i Danmarks Heltedigtning I, sid. 
22 ff. påvisat, att i Norden under folkvandringstiden även ett 
annat namnskick, allitterationsprincipen, varit rådande. 

Jag uppvisade nu, att namnen i Ynglingatals svenska ko
nungalängd från folkvandringstid (d. v. s. konungarna fr. o. m. 
Agne t. o. m. Olov trätälja) icke blott, som förut varit känt, 
bildats efter allitterationsprincipen, utan att de även, om nam
nen återfördes till urnordisk form, tydligen följde variations
systemet. T. ex. urn. 

Mg/na (Agne), *Agi\an. (Egil) 
M/>a-wolfaR (Alf), *Aj>a-gis\aR (Adils) 
Anhtu-hariR (Ottar), *Ingu-Acn> (Yngvar). 

Ungefär vid ättens överflyttande först till Värmland och 
sedan till Norge avbrytes denna namngivning och ersattes av 
det nya namnskicket, byggt på själavandringstron. 

De medel, genom vilka man har att söka bedöma de av 
Snorre meddelade traditionernas äkthet och samtidigt söka fast
ställa konungaradens absoluta kronologi, äro av tvenne slag, 
dels mera historiska, dels arkeologiska. Med utgångspunkt i 
några säkra tidsuppgifter om Ynglingaätten på 800-talet och 
medelst användande av de möjligheter till tidsbegränsning, 
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som erbjudas genom kännedom om namnärvningsprincipens 
tillämpning, har jag i mitt arbete Svärges älsta konungaläng
der som källa för svensk historia närmare bestämt de norska 
Ynglingarnas tid, liksom jag i samma arbete och i uppsatsen 
Vilka konungar ligga i Uppsala högar? med utgångspunkt i 
ett årtal från 500-talets början givit de svenska Ynglingarnas 
absoluta kronologi. Resultaten visade sig stämma väl över
ens. I nämnda uppsatser sökte jag även från arkeologisk syn
punkt belysa vissa av Ynglingasagans partier. 

Dessa arbeten förutsättas bekanta vid denna undersökning. 
I efterföljande uppsats skall jag söka från arkeologisk syn

punkt belysa de resultat, som jag i nämnda uppsatser på mera 
historisk väg nått. 

* * 
* 

De av Ynglingasagans uppgifter, som kunna arkeologiskt 
belysas, äro huvudsakligen uppgifterna om konungarnas död 
och gravplatser. Sagans konungalängd är med angivande av 
den absoluta kronologi, jag för konungarna uppställt, och 
Snorres uppgifter om död och gravplatser följande: 

Oden dör sotdöd, märker sig med spjutsudd, 
bränncs; påbjuder likbränning. 

Njord dör sotdöd, märker sig ät Oden, brännes. 
Frö > ohistoriska dör sotdöd, höglägges i Uppsala, men 

brännes ej. 
Fjolner drunknar i ett mjödkar i Lejre. 
Sveigder J trollas pä en färd i östra Svitjod (det 

stora?) av en dvärg in i en sten. 
Vanlande dödridesav maran, brännes vid ån Skuta, 

där sättas bautastenar över honom. 
Visbur brännes inne av sina söner; platsen 

onämnd. 
Domaide blotas i Uppsala. 
Domar dör sotdöd i Uppsala, brännes på Fyris

vallarna, där sättas bautastenar över 
honom. 

Dyggve dör sotdöd; gravplatsen onämnd. 
Dag dräpes vid Vorva i Reidgotaland. 
Agne hänges och brännes pä Agnafit väster 

om Stocksund. 
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Alrek o. Erik 

Alf o. Yngve 

Jorund 
Aun 

Egil 

Ottar 

Adils 

östen 

Yngvar 

Anund 

Ingjald 

Olov trätälja 

Birger Nerman. 

400-talet 

död i slutet av 
400-talet I. se
nast omkr. 500 

död straxt före 
516 

död omkr. 525 

död mot slutet av 
500-talet 

död straxt före I. 
omkr. 600 

död omkr. 600 1. 
i början av 600-
talet 

död omkr. 640 

död efter 650 

död i slutet av 
600-talet 

dräpa varandra till häst med betslen; 
gravplatsen onämnd. 

döda varandra, högläggas på Fyrisval
larna. 

hänges vid Limfjorden. 
dör sotdöd, höglägges i Uppsala. 

dödas av en oxe i Svitjod, höglägges i 
Uppsala. 

dödas av tvä danska jarlar, lägges pd 
en hög i Vendel i Danmark, 

dör genom fall från hästen vid blotfäst 
och höglägges i Uppsala. 

brännes inne i Lofund (i Uppland). 

stupar i Estland, höglägges i Adalsyssla 
(Estlands fastland). 

begraves under ett bergskred vid 'Hi-
menhed". 

bränner sig inne pä Räning (i Söder
manland). 

brännes inne vid Vänern, blotas. 

Halvdan 
vitben 

Östen 

Halvdan 
milde 

Gudröd 

Olov 
Geirstadaalf 

Ragnvald 

död före omkr. 
750 

död i slutet av 
700-talet 

död i början av 
800-talet 

död 821 

född 801 

död 855-865 

dör sotdöd pä Toten, höglägges i Ski-
ringssal i Vestfold. 

kastas av en skeppsbom över bord, hög
lägges på Raen vid Vodlas utlopp 
på Borre i Vestfold. 

dör sotdöd, höglägges på Borre i Vest
fold. 

dödas vid Stivlesund av sin drottning 
Asas skosven; gravplatsen onämnd. 

dör av sjukdom i fötterna, höglägges på 
Oeirstader i Vestfold. 

lever, när Ynglingatal författas. 

Dessutom meddelar Snorre följande uppgifter om Gudlög 
Halögakonung, om sjökonungen Hake, som tillfälligtvis blir 
konung i Uppsala, och om den danske konung Halvdan, som 
fördriver Aun och blir konung i Uppsala: 

Gudlög 

Hake 

död under förra 
hälften av 400-
talct 

död under förra 
hälften av 400-
talet 

Halvdan 

hänges pä Strömönäs i Danmark, en 
hög reses efter honom där. 

säras till döds pä Fyrisvallarna, lägges 
med sina döde män l skepp, som an
tändes och sändes lågande ut på ha
vet (väl Mälaren). 

dör sotdöd och höglägges i Uppsala. 
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Snorres viktigaste källa för Ynglingasagan har, som han 
själv i prologen till Heimskringla1 omnämner, varit Tiodolf 
av Hvins Ynglingatal, diktat till ära för konung Ragnvald på 
Vestfold, Harald hårfagers kusin och son till Olov Geirstadaalf. 
Trots allt vad som skrivits däremot börjar det bliva klart, att 
Snorres uppgift om Ynglingatals tillblivelse är riktig; jag har 
i en särskild uppsats Konung Ragnvald i Ynglingatal (i Maal 
og Minne 1914, sid. 65 ff.) sökt visa, att konung Ragnvald 
verkligen existerat och att hans död i överensstämmelse med 
Snorres uppfattning inträffat före 872. 

Ynglingatal har, uppger Snorre, varit en genealogisk grav
dikt över Ynglingaätten, angivande varje konungs död och grav
plats. Som bekant meddelas i Ynglingasagan endast utdrag 
ur Ynglingatal, och alla uppgifter i Snorres prosa om konung
arnas död och gravplatser kunna icke kontrolleras genom dik
tens bevarade partier. Av övriga uppgifter i Ynglingasagan 
kunna jämförelsevis få kontrolleras genom Ynglingatal. 

Snorre upplyser i prologen, att han utökat Ynglingatals 
uppgifter om Ynglingaätten med vise (d. v. s. sagokunniga) 
mäns utsagor. 

Ynglingatals uppgifter om konungarnas död och gravplat
ser äro följande: 

Oden — — — 
Njord — — — 
Frö — — — 
Fjolner omkommer genom mjöd i Lejre. 
Sveigder trollas av en dvärg in i en sten. 
Vanlande dödrides av maran, brännes vid ån Skuta. 
Visbur brännes inne av sina söner. 
Domaldc blotas. 
Domar dör sotdöd, brännes pä Fyrisvallarna. 
Dyggve dör sotdöd. 
Dag dräpes vid Vorva (?). 
Agne hängesvid Tören (?). 
Alrek och Erik... dräpa varandra med betsel. 
Alf och Yngve. . döda varandra. 
.lorund hänges vid Limfjorden. 
Aun dör sotdöd i Uppsala. 
Egil dödas av en vildgalt (?). 

Heimskringla citeras i det följande efter F. Jönssons ed. Kbhvnl911. 
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Ottar dödas av två danska jarlar i Vendel. 
Adils " dör genom fall frän hästen i Uppsala. 
östen brännes inne i Lofund. 
Yngvar stupar i Estland, offras där. 
Anund begraves under stenar (bergskred) (?) vid"Himenfjällen"(?). 
Ingjald bränner sig inne på Räning. 
Olov trätälja ... brännes. 

Halvdan vitben dör sotdöd pä Toten, begraves i Skiringssal. 
östen dödas genom en skeppsbom, ligger under stenar på 

Raens ända vid Vodlas utlopp. 
Halvdan milde... dör sotdöd, 'gömmes' på Borre. 
Gudröd dödas vid Stivlesund av en av drottning Asas tjänare. 
Olov Geirstadaalf dör av sjukdom i fötterna, höglägges pä Geirstader. 

Uppgifterna i Ynglingasagans prosa om Gudlög Halöga-
konung belysas av de därvid meddelade stroferna ur Övind 
skaldaspillers Halögatal, i vilka det uppges, att 

Gudlög hänges pä Strömönäs.där är hans grav utmärkt av stenar. 

Jämför man de här sammanförda uppgifterna i Ynglinga
tal med motsvarande i Snorres prosa, är det påfallande, att 
prosans uppgifter om konungarnas gravplatser och om grav
skicket i stor utsträckning saknas i dikten. Däremot äro upp
gifterna om konungarnas dödssätt i versen och prosan nästan 
genomgående identiska. 

I fråga om uppgifterna angående gravplatserna råder en 
viss skillnad mellan de partier av dikten, som beröra den nor
ska Ynglingaätten, och de partier, som beröra den svenska. I 
samtliga fall, där prosan har uppgifter om de norska Yngling
arnas gravplatser, d. v. s. i fråga om Halvdan vitben, Östen, 
Halvdan milde och Olov Geirstadaalf, återfinnas dessa upp
gifter i diktens bevarade partier. Däremot återfinnas av pro
sans uppgifter om de svenska Ynglingarnas gravplatser, d. v. s. 
uppgifterna om gravplatserna för Vanlande, Domar, Agne, Alf 
och Yngve, Aun, Egil. (Ottar,) Adils och Yngvar, endast upp
gifterna om Vanlandes och Domars gravplatser i de kända 
fragmenten av Ynglingatal. 

Nästan alla prosans uppgifter om själva gravskicket sak-
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nas i dikten; detta gäller så väl om de norska som om de 
svenska konungarna. Av prosans hithörande uppgifter åter
finnas i de meddelade partierna av Ynglingatal endast upp
gifterna om att Vanlande och Domar brännas samt att Olov 
Geirstadaalf höglägges. Om den norske Östen, som enligt pro
san blir höglagd, har dikten endast uppgiften, att han "ligger 
under sjöns ben" (stenar). 

Av Snorres prosauppgifter om Gudlög Halögakonungs död, 
gravplats och gravens utseende återfinnas de förstnämnda upp
gifterna i den i Ynglingasagan citerade strofen ur Halögatal, 
medan i stället för prosans uppgift att Gudlög höglägges dik
ten endast upplyser, att graven är "utmärkt av stenar". 

Det kan knappast vara en tillfällighet, att de flesta av 
prosans uppgifter om konungarnas gravplatser och om grav
skicket saknas i de kända partierna av Ynglingatal. Hade för 
Snorre förelegat strofer, i vilka dessa uppgifter funnits, hade 
han säkert ej underlåtit att meddela dem. Åtminstone torde 
man böra förutsätta, att han i Ynglingasagan under sådana 
förhållanden medtagit de flesta av dem. Det kan då tänkas, 
antingen, att de i dikten felande uppgifterna — åtminstone de 
flesta — förelegat i det ursprungliga Ynglingatal, men i par
tier, som varit Snorre obekanta, och att de genom muntlig 
tradition meddelats Snorre, eller också, att de — åtminstone 
de flesta — aldrig funnits i Ynglingatal, men av Snorre, som 
icke kände hela dikten, antagits ha haft sin plats i den. I 
bägge fallen måste vi förutsätta, att Snorre icke haft känne
dom om hela det ursprungliga Ynglingatal, en åsikt, som ju 
även nödvändiggöres därav, att Ynglingasagan icke känner 
gravplatsen för flera konungar, ehuru Snorre uppger, att Yng
lingatal omnämnt denna för varje konung. I förra fallet skulle 
Snorre ha rätt i sitt påstående att i Ynglingatal meddelats upp
gifter om varje konungs gravplats, i senare fallet skulle detta 
påstående vara ett antagande, som Snorre kunde göra just 
därför, att han icke kände hela dikten. Emellertid skulle det 
vara en egendomlig tillfällighet, om just de partier av dikten, 
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som innehållit uppgifterna om gravplatserna och gravskicket, 
i stor utsträckning gått förlorade, medan de partier, som om
nämnt konungarnas dödssätt, blivit bevarade. Det skulle också 
vara egendomligt, om partierna med uppgifterna om de norska 
konungarnas gravplatser blivit bevarade, medan nästan alla 
de partier, som berättat om de svenska Ynglingarnas grav
platser, gått förlorade; har däremot det ursprungliga Ynglinga
tal i stort blott innehållit de från de bevarade partierna kända 
uppgifterna om konungarnas gravplatser, visar detta endast, att 
Tiodolf, som naturligt är, haft bättre kännedom om de norska 
än om de svenska konungarnas gravplatser. Vad uppgifterna 
om själva gravskicket beträffar, ligger det i sakens natur, att 
det varit svårt att i några korta strofer om varje konung in
flika beskrivning på gravsätlningens karaktär eller gravens ut
seende. Det återstår därför endast att antaga, att de flesta av 
prosans uppgifter om konungarnas gravplatser och om grav
skicket aldrig haft sin plats i Ynglingatal, utan att de för oss 
okända partierna av dikten i stort varierat innehållet i de 
kända, vilket i sin ordning förklarar, att partier av dikten lätt 
kunnat glömmas. 

Vi ha således att för de flesta av de prosauppgifter i Yng
lingasagan, som kunna arkeologiskt belysas, räkna med tra
ditioner, oberoende av Ynglingatal. Ett sådant förhållande kan 
synas ägnat att försvaga uppgifternas tillförlitlighet, då vi häri
genom huvudsakligen ha att kontrollera traditioner rörande 
tiden före 800-talets mitt, som föreligga från 1200-talet, icke 
från 800-talet. I och för sig kan dock denna omständighet natur
ligtvis icke användas som bevis emot traditionernas riktighet. 

Det måste på förhand anses uteslutet, att Snorre själv 
konstruerat några faktiska uppgifter i Ynglingasagan. Häremot 
stå hans egna ord, alt han skrivit Ynglingasagan främst på 
grundval av Tiodolfs dikt och därjämte efter vise mäns ut
sagor. På enskilda punkter rörande de uppgifter om grav
skicket, som icke kunna kontrolleras genom Ynglingatal, är 
det också utan vidare fullkomligt klart, att Snorre icke kunnat 
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vara traditionens upphovsman. Sä har han aldrig kunnat upp
dikta den detaljerade skildringen av Hakes gravfärd. Däremot 
äger man rätt att i fråga om sådana uppgifter, som värdesätta 
eller framställa en uppfattning av de skildrade tiderna, i vissa 
fall misstänka Snorres egna slutsatser. Vidare har man rätt att 
förutsätta, att han på enskilda punkter kunnat missförstå tra
ditionen. 

De uppgifter i Ynglingasagans prosa om konungarnas 
gravplatser och gravskicket, som icke återfinnas i de bevarade 
partierna av Ynglingatal, måste således i stort räknas till de 
av sagokunniga män bevarade traditioner, som Snorre anlitat. 
Det är mycket möjligt, att Snorre fått sin uppfattning om att 
det ursprungliga Ynglingatal innehållit uppgifter om varje ko
nungs gravplats från dessa traditioner. Pä vilka vägar tradi
tionerna nått Snorre undandrar sig värt bedömande. 

Sedan Snorre i prologen omtalat sina källor för Ynglinga
sagan, fortsätter han: 

In fyrsta old er kolluö brunaold; på skyldi brenna alla 
dauöa menn ok reisa eptir bautasteina, en siöan er Freyr haföi 
heygör verit at Upsolum, \>ä geröu margir hoföingjar eigi stör 
hauga en bautasteina til minningar eptir fraendr sina, en siöan 
er Danr inn mikilläti, Danakonungr, lét sér haug gera ok bauö 
sik bangat bera dauöan meö konungs-skrtiöi ok herbunaöi ok 
hest hans meö sgöulreiöi ok mikit fé annat, en hans aettmenn 
geröu margir sva siöan, ok höfsk \)å haugsold bar i Danmorku, 
en lengi siöan helzk brunaold meö Svium ok Norömonnum. 

Med detta yttrande bör sammanställas följande uttalande 
i kapitlet (8) om Odens lagstiftning: 

Ööinn setti log i landi sinu, pau er gengit hnföu fyrr meö 
Äsum; sva setti hann, at alla dauöa menn skyldi brenna ok 
bera ä bål meo beim eign b^ira; sagöi hann sva, at meö bvi-
likum auöoefum skyldi hverr koma til Valhallar, sem hann haföi 
å bål; b e s s skyldi hann ok njöta, er hann sjålfr haföi i jorö 

Fornvännen 1917. 17 
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grafit, — en oskuna skyldi bera tit ä sjä eöa grafa nior i jgrö, 
en eptir ggfga menn skyldi haug gera til minningar, en eptir 
alla på menn, er nokkut mannz möt var at, skyldi reisa bauta
steina, ok helzk sjä siör lengi siöan. 

Det är möjligt, att teorien om de bägge åldrarna är Snor
res eget verk. Men det synes kanske snarare antagligt, att 
han själv icke konstruerat denna åldersuppdelning. För den 
sistnämnda meningen kan möjligen, som Almgren1 påpekat, 
uttrycket "in fyrsta gld er kglluö brunagld" tala, ehuru detta 
uttryck å andra sidan blott behöver betyda, att Snorre på detta 
sätt framställer sin egen konstruktion. Men under antagandet 
att traditionen om de bägge åldrarna förelegat för Snorre för
klaras bäst de motsägelser, vari han råkat, då han sökt in
passa traditionerna om de enskilda konungarnas gravläggning 
i teorien om de båda åldrarna. 

Förvirringen har tydligen vållats av traditionen om Frös 
högläggning i Uppsala. Denna tradition, som säkert direkt 
förorsakats av att Frös namn sekundärt knutits till en av Upp
salahögarna och som därför härstammar från Uppland, har 
som konsekvens medfört Snorres uppgift att efter Frös död 
många höfdingar läto resa högar. Men denna uppgift stäm
mer illa överens med uppgiften att högäldern i Sverige bör
jade långt efter den danske konung Dans död, som enligt 
Snorres framställning (Ynglingasaga kap. 17) inträffade långt 
efter Frös. Det synes även vara uppgiften om Frös höglägg
ning, som kommit Snorre att i kapitlet om Odens lagstiftning 
upphäva motsättningen mellan brännåldern och högåldern ge
nom yttrandet att högläggning påbjudits av Oden, vilket vill 
säga, att seden tankes ha förekommit redan under brännåldern. 

Traditionen om de bägge åldrarna kan icke vara en äkta 
tradition. Motsättningen mellan brännåldern och högåldern 
anger tydligen en föreställning att högålderns gravskick varit 
skelettbegravning och att inga högar förekommit under bränn-

1 Almgren, O., Vikingatidens gravskick, i Nordiska studier, tillegnade 
Adolf Noreen. sid. 331. 
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åldern. Men gravarna förete i Norden under järnåldern så rik 
växling både beträffande själva gravskicket och gravens utse
ende, att en tradition om de bägge åldrarna, gällande hela 
Norden, icke kunnat uppstå. Inom stora delar av Norden är 
tvärtemot Snorres föreställning likbränning i hög det under 
yngre järnåldern vanligaste gravskicket. Ynglingasagans upp
fattning att liken under högåldern begravts obrända samman
hänger enligt Almgren1 tydligen därmed, att 1200-talets is
ländska författare allmänt hyst den åsikten att jordandet var 
det enda brukliga gravskicket under vikingatid, en föreställ
ning, som säkert främst beror därpå, att detta gravskick varit 
ensamrådande på Island under nämnda tid. 

Ynglingasagans teorier om de bägge åldrarna, i vilka teo
rier vi ha rätt och anledning att misstänka konstruktion, in
tressera oss dock mindre än de av Snorre meddelade tradi
tionerna om de olika konungarnas gravsättning. Av dem ses, 
att med undantag för Frös högläggning inga Ynglingakonungar 
förr än vid en given tidpunkt högläggas. 

Övergången faller vid Alf och Yngve. Före dem uppges 
om alla konungar, som begravas och vilkas gravsättning Snorre 
känner, utom Frö, att de brännas. Så om (Oden, Njord,) Van-
lande, Domar, Agne. Snorre uppger dessutom, att över tvä av 
konungarna, Vanlande och Domar, bautastenar resas. Från 
och med Alf och Yngve nämner Snorre om alla konungar, som 
begravas och vilkas gravsättning han känner, att de högläggas. 
Så om Alf och Yngve. Aun, Egil, (Ottar,) Adils, Yngvar, Halv
dan vitben, Östen, Halvdan milde, Olov Geirstadaalf. Till den 
senare gruppen böra läggas den norske Gudlög Halögakonung, 
som höglägges på Slrömönäs i Danmark, och den danske 
konung Halvdan, som höglägges i Uppsala. 

Övergången till högläggning kan således för Ynglinga
ätten sättas till förra hälften av 400-talet. 

Från Snorres uppgifter vända vi oss till arkeologiens. 

1 Almgren, a. a. sid. 333. 
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Övergången från romersk järnålder till folkvandringstid 
synes beteckna en förändring i gravskick för stora delar av 
Sverge. Här intressera oss förhållandena i Uppland. 

Gravskicket har i Uppland under romersk järnålder varit 
likbränning. Denna är allenarådande. Jag känner icke mer 
än (2 eller) 3 undantag, och dessa synas endast bekräfta regeln. 

Den mest bekanta av dessa gravar är den från Tibble i 
Litslena sn, vilken härrör från mitten av 300-talet. Tyvärr är 
graven, vars föremål utförligt beskrivits av Salin1, icke sak
kunnigt undersökt, men det synes antagligt, att skelettet legat 
i en träkista, omgiven av stenar; kring dessa har en hög upp
kastats2. De flesta av föremålen i graven äro av främmande 
ursprung. Bland dem bör särskilt nämnas en hel rad föremål 
av brons, remsölja, beslag och andra tillbehör till bälte samt 
andra beslag (se MBL 1896, fig. 13—17), belagda med pres
sat och förgyllt brons- eller silverbleck, omfattande färgade glas. 
Det är en teknik, som inkommit till Skandinavien med den 
folkströmning från norra Svartahavsländerna till Norden, som 
Salin antagit äga rum under 200- och förra hälften av 300-
talet. Salin håller därför t. o. m. för sannolikt, att i graven i 
Tibble icke ligger en inhemsk man, utan en invandrad främling. 

Den andra säkra skelettgraven härrör från gravfältet vid 
Gödåker i Tensta sn, vilket nedan skall omtalas, och under
söktes vid de grävningar, som under prof. Almgrens ledning 
företogos på detta gravfält våren 1915:!. Graven, som nu ovan 
jord endast markerades av några uppstickande stenar, bestod 
av ett jordblandat röse straxt under jordytan, varunder en grav
grop, innehållande en träkammare, var belägen; det är möjligt, 
att ursprungligen funnits en stenig hög ovan jord. I graven 
hittades bl. a. en romersk bronsskopa frän 100-talet e. Kr. f., 

1 Salin, B., Ett jernåldersfynd från Uppland, i MBL 1896, sid. 28 ff. 
2 Om högen, som ännu finnes kvar, känner jag endast, att den är av 

ganska anmärkningsvärda dimensioner. 
3 Almgren, Ett uppländskt gravfält med romerska kärl, i Fornvännen 

1916, sid. 76 ff. 
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närmast lik Muller, Ordning af Danmarks Oldsager, fig. 191. 
Även denna grav visar således starkt främmande inflytande. 

Slutligen har prof. Almgren meddelat mig, att i Uppsala 
museum förvaras en sköldbuckla av järn av rent konisk form 
från första århundradet e. Kr. f., som skall vara funnen till
sammans med ett skelett i Gränby ås, Erentuna sn. 

Det synes icke vara en tillfällighet, att bägge de säkra 
och närmare kända skelettgravarna från romersk järnålder i 
Uppland äga föremål av tydligt främmande ursprung. Detta 
antyder, att skelettbegravningen under denna tid i Uppland 
icke är en inhemsk företeelse, utan beror på främmande in
flytande, ja, kanske t. o. m. delvis anger invandrade främlingar. 

Vad gravarnas utseende beträffar, har det visat sig, att de 
gravformer, som karaktärisera de uppländska gravfälten under 
romersk järnålder, äro kvadratiska och tresidiga stensättningar, 
resta stenar och låga, stensatta högar eller jordtäckta rosen1. 
De brända benen ha samlats i en liten grop eller hög eller 
ligga strödda i ett brandlager; någon gång ligger benhögen i 
ett brandlager. Benen ha tydligen ibland varit inneslutna i 
en ask av trä, ty hartsbitar, som utgjort tätning till sådana, 
hittas stundom. Det är huvudsakligen genom de systematiska 
undersökningar, som under de senare åren företagits från Upp
sala under prof. Almgrens ledning i Alunda och Tensta socknar, 
det uppländska gravskicket från romersk järnålder är närmare 
känt. 

De undersökta gravarna i Alunda sn'2 äro huvudsakligen 
fyrkantiga eller tresidiga stensättningar och resta stenar; där
till kominer ett par små låga högar. Almgren har undersökt 
gravfält med sådana gravar vid Ål, Happsta och Källberga och 
han och Stjerna enstaka gravar av denna art vid Väsby. De 
kvadratiska stensättningarna nå ibland ganska betydande di
mensioner; enstaka med över 10 m:s sida förekomma. 

1 Troligen förekomma även kummel. Jfr A. T. III, sid. 199 och U. F. T. 
VI, sid. 277. 

2 Almgren, Alunda sockens fornminnen I, i U. F. T. VI, sid. 329 ff. 
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I Tensta sn har på gravfältet vid Gödåker 16 (17) gravar 
undersökts. De utgöras av 10 stensatta högar eller jordblan
dade rosen; de övriga gravarna äro utom den ovan omtalade 
skelettgraven en tresidig stensättning och 4 resta stenar (samt 
en grav (?), som i likhet med skelettgraven i jordytan endast 
markerades av några få stenar). Rösena äro i allmänhet gan
ska vida; det största har 13,5 m:s diam. Däremot äro de 
mycket låga, i allmänhet blott 20—40 cm. i höjd, endast ett, 
som dock har en höjd av 1,30 m., når över 60 cm. Även de 
icke undersökta rösena synas i allmänhet vara låga; jag har 
blott uppgift om 2, som nå en höjd av 1 m. eller därutöver. 

Tyvärr äro gravarna i Alunda och Tensta mycket fattiga, 
varför, ehuru de säkert kunna dateras till romersk järnålder, 
endast några få genom de gjorda fynden kunna till århundra
det bestämmas. De 2 närmare tidsbestämda gravar, som här
röra från Alunda, tillhöra de två första århundradena e. Kr. f. 
Av gravarna vid Tensta är utom den ovannämnda skelettgra
ven endast en låg hög till århundradet bestämbar. Den avvek 
från de andra till sin utstyrsel däri, att den innehöll ett i en 
grop stående romerskt bronskärl, i vilket de brända benen för
varades; kärlet, närmast likt Muller, Ordning af Danmarks Old
sager, fig. 322, daterar graven till 200-talet e. Kr. f. Dess
utom anträffades i en hög bitar av en benkam av en typ, som 
visar, att graven tillhör 200- eller 300-talet e. Kr. f., och i den 
1,30 m. höga högen funnos bitar av ett lerkärl, vilka tyda på 
samma tid. 

Utom gravarna från Alunda och Tensta äga vi icke många 
sakkunnigt undersökta gravar från romersk järnålder. Riks
antikvarien B. Salin har på ett gravfält vid Åsby i Edsbro sn 
undersökt några resta stenar, som tydligen härröra från ro
mersk järnålder; i brandlagret vid en av dessa hittades 2 spjut
spetsar av järn, som antagligen datera graven till första år
hundradet e. Kr. f.1 Konservator E. Sörling har på ett grav
fält vid Tureberg i Sollentuna sn undersökt en rund stensätt-

1 MBL 1899, sid. 122 ff. 
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ning med brandlager, i vilket hittades en pincett av brons av 
en typ, som härrör från yngre romersk järnålder eller början 
av folkvandringstid. Docenten S. Lindqvist har på gravfältet 
vid Ottarshögen i Vendels sn undersökt några små och ytterst 
låga högar med brända ben, vilka möjligen tillhöra romersk 
järnålder. 

Även från ett par andra håll i Uppland ha vi uppgifter 
om högar eller rosen från romersk järnålder, ehuru dessa icke 
blivit sakkunnigt undersökta. I intet fall framgår det, att hö
gen eller roset varit av större höjd. 1 Statens Historiska Mu
seum i Stockholm förvaras en romersk bronsvas, avbildad Mon
telius, Svenska fornsaker, fig. 375, som uppges vara funnen 
jämte brända ben i en hög vid Hesselby i Spånga sn. Ett 
bronskärl, vars form nu ej kan bestämmas, i samma museum 
skall ha påträffats innehållande brända ben i ett mindre sten
röse med brandlager i Kundby i Rimbo sn. Slutligen finnes 
i Statens Historiska Museum en fibula från andra århundradet 
e. Kr. f., ungefär av samma form som Almgren, Nordeurop. 
Fibelformen, fig. 120—121; det uppges, att den och några an
dra föremål skola vara funna i stensatta gravhögar vid Husby 
kyrkoby. 

Den yngre järnålderns mest typiska grav är i stora delar 
av Sverge högen. Särskilt i Uppland äro, som bekant, hö
garna praktfulla. De förekomma där senast redan vid 400-
talets slut, såsom Odenshögen vid Gamla Uppsala visar. 

Den yngre järnålderns uppländska högar äro huvudsak
ligen brandgravar. Den vanliga anordningen består av ett 
under jordlagret befintligt röse, täckande ett större brandlager; 
benen äro dels spridda i brandlagret, dels förvarade i ett ler
kärl i dettas mitt. 

Belysande för motsättningen i gravskick mellan äldre och 
yngre järnålder i Uppland är i sin mån det ovannämnda grav
fältet vid Källberga (se plan i Upplands fornminnesförenings 
tidskrift VI, sid. 337). På detta gravfält förekomma stora och 
mindre högar, typiska för den yngre järnåldern; ett par av de 
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mindre undersöktes och visade den under yngre järnåldern 
vanliga anordningen. Men mellan och kring högarna före
komma de ovan nämnda gravarna från romersk järnålder, kva
drater och resta stenar. Härvid har det visat sig, att i 3 fall 
en hög täcker ena hörnet av en kvadrat eller ligger pä den 
plats, där ett hörn skulle falla. Man har således här under 
romersk järnålder anlagt ett gravfält, bestående av kvadrater 
och resta stenar. Under yngre järnålder har man på samma 
ställe och därmed delvis täckande och förstörande de äldre 
gravarna rest en rad stora och minde högar. 

Det vill alltså synas, som om från romersk till yngre järn
ålder skett en övergång i Uppland från stensättningarnas, de 
resta stenarnas och låga högarnas eller rösenas gravfält till de 
utbildade högarnas. Detta utesluter icke, att de äldre grav
formerna i viss utsträckning kunnat leva kvar jämsides med 
den nya. Tidpunkten för övergången kan icke närmare bestäm
mas än till slutet av romersk järnålder eller tidig folkvandrings-
tid. Här ha vi en fråga av stort intresse, i vilken säkerligen 
närmare klarhet genom ytterligare systematiska undersökningar 
skulle kunna vinnas. 

Det mest utmärkande momentet vid den romerska järn
ålderns gravsättning har varit bränningen. På gravplatserna 
ha de resta stenarna varit mest i ögonen fallande. Traditionen 
bör lätt ha kunnat bevara dessa drag. Däremot ha stensätt
ningarna och de låga högarna eller rösena icke varit av den 
art, att de bevarats i traditionen om en gravsättning. 

Snorres skildring av de äldre Ynglingakonungarnas be
gravning överensstämmer således mycket väl med den romer
ska järnålderns kända uppländska gravskick. De till romersk 
järnålder hörande Vanlande, Domar och Agne brännas. Snorre 
uppger om Vanlande och Domar, att bautastenar rests över 
dem. För ingen av de senare, till yngre järnåldern hörande 
Ynglingarna omnämner Snorre däremot resta stenar. 

Vid den yngre järnålderns gravsättning har högresandet 
varit det mest framträdande momentet. Frågan om bränning 



Ynglingasagan i arkeologisk belysning. 243 

eller jordande har här trätt mera i bakgrunden och därför icke 
så lätt av traditionen kunnat bevaras. 

Den yngre järnålderns uppländska Ynglingakonungar läg
gas i högar. Att Snorre och den tradition, han återger, fel
aktigt kunnat antaga, att dessa konungar begravts obrända, 
förklaras därav, att den äkta traditionen om dem tydligen intet 
meddelat angående jordande eller bränning. 

Parallellen mellan Snorres traditioner och arkeologiens 
vittnesbörd är således, sä vitt man kan döma av det nuva
rande arkeologiska materialet, tydlig. I Uppland övergår det 
gravskick, som främst markerats av bränningen och de resta 
stenarna, i det gravskick, vars mest framträdande moment är 
högläggningen, samtidigt som den uppländska Ynglingaätten 
övergår från det förra till det senare gravskicket. 

I och med övergängen till de höglagda Ynglingarna komma 
vi in på till tiden närmare bestämbara konungar, vilket gör 
ett mera ingående studium tacksammare. Ur arkeologisk lik
som ur historisk synpunkt sönderfaller den följande Ynglinga
ätten i två delar, de svenska och de norska Ynglingarna. 

Snorres arkeologiskt studerbara uppgifter om de svenska 
Ynglingarna äro följande: Alf och Yngve högläggas på Fyris
vallarna, Aun, Egil och Adils högläggas i Uppsala, Ottar läg
ges på en hög i Vendel i Danmark, och Yngvar höglägges i 
Adalsyssla. 

Till samma grupp höra uppgifterna om Gudlög Halöga-
konungs högläggning på Strömönäs i Danmark, om Hakes 
bränning pä skepp och om den danske konung Halvdans hög
läggning i Uppsala. 

Jag har redan tidigare behandlat Snorres uppgifter om 
Aun, Egil och Adils samt Ottar. 

I min uppsats Vilka konungar ligga i Uppsala högar? 
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påpekade jag den märkliga överensstämmelsen mellan antalet 
av de stora kungshögarna vid Gamla Uppsala och antalet 
Ynglingakonungar, som enligt Snorre höglagts vid Uppsala 
( = Gamla Uppsala); till Odens, Frös och Tors högar svarade 
Snorres uppgift att tre av Ynglingakonungarna, Aun, Egil och 
Adils, höglagts vid Uppsala. B. E. Hildebrands utgrävningar 
av Uppsalahögarna1 ha möjliggjort en datering av dessa. Odens 
hög har av Stjerna2 genom de däri funna guldföremålens or
namentik daterats till de sista årtiondena av 400-talet eller vid 
pass år 500 e. Kr. f., Frös hög, som endast helt preliminärt 
undersökts, visar sig genom sin konstruktion till tiden snarast 
falla ganska nära efter den förstnämnda högen och kan där
för antagligen dateras till början av 500-talet, Tors hög, som 
till konstruktionen ganska väsentligt avviker från de båda an
dra högarna, kan genom fynden dateras till tiden omkring 600 
e. Kr. f. Jag visade nu, att Auns död inträffat vid 400-talets 
slut eller senast omkring år 500, Egils vid 500-talets början 
och Adils vid 500-talets slut. Då således tidpunkterna för de 
tre sveakonungars död, som äro de enda, vilka av Snorre upp
ges vara höglagda vid Uppsala, just sammanfalla med de re
spektive Uppsalahögarnas tid, drog jag därutav den slutsatsen, 
att Snorres uppgifter äro riktiga och att Aun, Egil och Adils 
verkligen ligga begravna i Uppsala högar. 

I visst samband med frågan om Auns, Egils och Adils 
gravsättning står frågan om Ottars gravplats. Denna fråga har 
jag utförligt behandlat i min uppsats Ottar Vendelkråka och 
Ottarshögen i Vendel (i Upplands fornminnesförenings tidskrift 
VII, sid. 309 ff.). 

Ottar uppges i Snorres prosa ha blivit dödad av två dan
ska jarlar och lagd på en hög i Vendel i Jylland. 

På riktigheten av Snorres uppgifter har man emellertid 
med skäl tvivlat. Stjerna:i har också sökt visa, att med Vendel 

1 Fyndberättelse i MBL 1876, sid. 250 ff. 
2 A. T. XVIII: 4, sid. 49 ff. 
3 Stjerna, K.,VendelochVendelkräka, i Arkiv f. nord. filol. XXI, sid.71 ff. 
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ursprungligen avsetts icke Vendel i Danmark, utan Vendel i 
Uppland. Stjerna stöder sig för denna åsikt pä en av Sophus 
Bugge1 gjord identifiering utav skildringen av Ottars död i 
Ynglingasagan och Angantyrs i Beowulf, en identifiering, som, 
om den är riktig, då den äldre källan Beowulf nämner, att 
Angantyr faller i sitt eget land, medfört som konsekvens, att 
Vendel varit den uppländska platsen och att det varit Angan
tyr, icke Ottar, som fallit där. Av skäl, pä vilka jag här ej kan 
ingå, men som jag i min sistnämnda uppsats utvecklat, kan 
jag ej anse Bugges identifiering riktig. 

Det finns dock, som jag i samma uppsats påvisat, sago
historiska skäl, som tala för, att en förväxling av det uppländ
ska Vendel med det jylländska ägt rum. Härtill kommer emel
lertid ett för denna mening avgörande arkeologiskt skäl, som 
Stjerna icke kunde anföra, dä hans uppfattning ledde därhän, 
att det var Angantyr-Egil, ej Ottar, vars död hörde samman 
med Vendel, nämligen befintligheten i Vendel i Uppland av 
en hög av Uppsalahögarnas dimensioner, som i gammal tra
dition bär Ottars namn. Namnet på denna hög, som är be
lägen straxt söder om Husby på Malmasheden, kan, som von 
Friesen2 påpekat, följas tillbaka till andra hälften av 1600-talet. 
År 1677 hölls i Vendel på regeringens befallning "ransakning 
om monumenter och antikviteter", och vid denna, som ägde 
rum med befallningsmannen och sockenmännen, uppgavs, att 
"Jordehögar finnas här månge; menn besynnerligen widh Huss-
by en stor Jordehögh, som heter Ottars högen". Då det så
lunda kunnat konstateras, att Husbyhögen redan år 1677 i folk
lig tradition burit Ottars namn, har det synts föga sannolikt, 
att namnet skulle bero på någon lärd kombination, grundande 
sig på den blott sedan slutet av 1500-talet av forskningen 
kända Ynglingasagan. 

1 Bugge, S., Studien tiber das Beowulfepos, i Pauls u. Braunes Bei
träge XII, sid. 16. 

2 von Friesen, O., När Sverige blef till, i Uppsala Nya Tidnings Jul
nummer 1910, sid. 2. 
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Jag antog därför i uppsatsen om Uppsala högar, att Ottar 
verkligen blivit begraven i Ottarshögen, ett antagande, som an
tytts av von Friesen. Närmast med anledning av min uppsats 
påbörjades sommaren 1914 en undersökning av Ottarshögen, 
vilken undersökning dock av mellankommande hinder måste 
avbrytas och först sommaren 1916 hunnit återupptagas och 
slutföras. Det visade sigvid undersökningen1, att Ottarshögen 
till sin byggnad nära överensstämmer med Uppsalahögarna 
och att den tillhör 500-talet, närmare bestämt tydligen just ti
den för den historiske Ottar Vendelkråkas död, som jag be
räknat till omkring år 525. Därmed torde det vara bevisat, att 
Ottar verkligen gravlagts i Ottarshögen i Vendel, ett resultat, 
som naturligtvis i hög grad bestyrkt riktigheten av mina slut
satser att Aun, Egil och Adils fått sin gravplats i Uppsala 
högar. Därmed är också visat, att Snorres berättelse om Ot
tars fall i Vendel i Danmark är uppdiktad. Traditionen om 
Ottars högläggning i Vendel i Uppland har på västnordisk 
botten, där man bättre kände till Jylland än Öst-Norden, miss
uppfattats och givit upphov till berättelsen om att Ottars lik 
lagts ut till rov för djur och fåglar på en hög i Vendel i Dan
mark, där han stupat. Att bakom denna berättelse legat en 
ursprunglig tradition om att Ottar skulle ha stupat i Vendel i 
Uppland eller annorstädes finns det intet, som antyder. 

Även Alfs och Yngves gravplats på Fyrisvallarna synes 
möjligen närmare kunna bestämmas. 

Inom det nuvarande Uppsalas område har funnits en hög, 
som burit namnet Kungshögen. Denna hög2, som varit be
lägen på Fyrisvallarna, omnämnes redan 1407 (Haerman a Ko 
nungxhoghen. Sv. Diplomat., Ny serie, I, sid. 682). Ericus 
Olai omtalar högen i Cronica Regni Gothorum:i: "Sålunda fin
nes i den närbelägna staden (nuvarande Uppsala), som upp-

1 Jfr Lindqvist, S., Ottarshögen i Vendel, i Fornvännen 1917, sid. 127 ff. 
2 Den följande framställningen om Kungshögen är hämtad från Kjell

berg, C. M., Thorshughle, i Namn och bygd 1913, sid. 129 f. 
3 I Scriptores rerum svecicarum II, pag. 6. 
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stått vid bergets fot, på andra sidan ån och på en låg, ned
sjunken och sumpig plats, en liten kulle, kallad Konungshö
gen, på vilken man anser, att ett kungligt hus och boning bli
vit uppfört och ägt bestånd under lång tid". Konungshögens 
läge anges närmare av Peringskiöld i Monumenta Ullerake-
rensia, sid. 9: "vti Salesta eller Bielke gården i Vpsala har 
Konungzhögen warit belägen, hwilken hög sedermera efter 
hand blifwit afskuren och med hus bebygd". 1671 års plan
karta över Uppsala visar, att Salsta- eller Bjälkegården låg i 
kvarteret Sandbacken på nuvarande Bayerska bryggeriets tomt 
vid skärningen mellan Svartbäcks- och Klostergatorna. Man 
skall för några tiotal år sedan, då de sista resterna av Kungs
högen bortschaktades för nybyggnad, ha funnit spär, lydande 
på, att sandbacken haft av människor ditförda lämningar. 

Den av Ericus Olai meddelade traditionen om att Kungs
högen skulle vara platsen för en kungsgård och således ej 
gravhög, är, som Kjellberg1 påpekat, för frågan om högens 
verkliga karaktär betydelselös, då Ericus Olai ej heller visste, 
att högarna vid Gamla Uppsala voro gravhögar; han omnäm
ner, att konungasätet flyttades från Kungshögen "ad colles 
quosdam sublimes" vid Gamla Uppsala. 

Däremot är traditionen kanske upplysande för frågan om 
Kungshögens utseende. En gravkulle, på vilken man ansett 
ett kungligt hus kunna rymmas, måste ha varit av ganska an
märkningsvärd utsträckning. Däremot kan den under samma 
förutsättning icke ha varit av betydande höjd. 

På Fyrisvallarna har således funnits en antagligen låg 
gravhög av betydande utsträckning, som redan vid 1400-talets 
början burit namnet Kungshögen. 

Den romerska järnålderns uppländska gravhögar äro, som 
ovan omnämnts, av obetydlig höjd. Det synes påtagligt, att 
seden att resa väldiga högar i Uppland står i samband med 
sveaväldets mäktiga uppsving under slutet av 400-talet och under 
500-talet genom striderna mellan svear och götar. Den grav-

'• Kjellberg, a. a., sid. 130. 



248 Birger Nerman. 

hög, i vilken Alf och Yngve, som tillhöra 400-talets förra hälft, 
höglagts, bör därför snarast ha varit av mera obetydlig höjd. 

Alf och Yngve äro de enda Ynglingakonungar, som enligt 
Snorre höglagts på Fyrisvallarna. Det är då märkligt, att på 
Fyrisvallarna verkligen förefunnits en gravhög, i gammal tra
dition benämnd Kungshögen, som till yttre karaktär synes över
ensstämma med den, vari Alf och Yngve böra ha höglagts. 
Det kan åtminstone antagas, att Alf och Yngve haft sin grav
plats i Kungshögen. 

Avvikande från sveakonungarnas begravning är den grav
färd, sjökonungen Hake, som stupar på Fyrisvallarna, enligt 
Snorres prosa erhåller: 

Haki konungr fekk sva stör sår, at hann så, at hans lif-
dagar mundu eigi langir veröa; på lét hann taka skeiö, er hann 
ätti, ok lét hlaöa dauöum monnum ok väpnum, lét på flytja tit 
til hafs ok leggja styri i lag ok draga upp segl, en leggja eld 
i tyrviö ok gera bäl ä skipinu; veör stöö af landi; Haki var 
på at kominn dauöa eöa dauör, er hann var lagiör ä bålit; 
siglöi skipit siöan loganda tit i haf ok var petta allfraegt lengi 
siöan. 

Seden att begrava den döde i fartyg förekommer på olika 
ställen av jorden hos folk på vitt skilda utvecklingsstadier. 
Stjerna har i sin uppsats Skölds hädanfärd (i Studier till Hen
rik Schuck, sid. 110 ff.) givit såväl en allmän typologisk ut
redning av ifrågavarande gravskick som ock en kronologisk 
utredning av gravskickets förekomst i Norden. 

Tre stadier kunna enligt Stjerna typologiskt urskiljas. En
ligt det äldsta lägges den döde i båt, och fartyget sändes ut 
från stranden, varvid det överlämnas åt högre makter att av
göra dess öde. Under det andra stadiet begraver man den 
döde och hans fartyg i jorden eller hänger upp det senare i 
ett träd. Det är här överlämnat åt de högre makterna att även 
föra fartyget från land. I det tredje stadiet slutligen lämnar 
man den döde icke något medel för fortkomsten; denna om-
besörjes fullständigt av de högre makterna, på vilka människan 



Ynglingasagan i arkeologisk belysning. 249 

icke kan inverka. Som resepenning stoppade man blott i de 
grekiska länderna i den dödes mun ännu med ett mynt. 

Skeppsbegravningen är oberoende av bruket att använda 
likbränning eller jordande. I trakter, där likbränning är rå
dande, stickes fartyget i brand, i trakter med jordande förblir 
det oskadat. 

Enligt Stjerna är i Norden seden under yngre järnåldern 
att begrava de döde i fartyg säkert ytterst beroende av gre
kiska föreställningar om en resa över vatten till den andra 
världen, vilka återfinnas i Karonsmyten. Dessa föreställningar 
ha inkommit i Norden med den ovannämnda folkströmning, 
som under 200- och 300-talen från Svartahavsländerna nått 
Skandinavien. Det grekiska gravskickets spiritualistiska karak
tär kunde dock av nordbon icke upprätthållas. Föreställningen 
om en resa på skepp till den andra världen, väckt till liv ge
nom klassiska förebilder, får därför i Norden en väsentligt 
självständig karaktär. Tanken genomlöper samma angivna ut
veckling från naiv åskådlighet till förandligad uppfattning, som 
om den primärt uppstått i Norden. 

Det äldsta stadiet kan icke återfinnas i verkligheten, blott 
inom litteraturen. Däremot har arkeologien givit oss en mängd 
exempel på det andra stadiet av skeppsbegravning, både med 
bränt och obränt lik. Det tredje stadiet återspeglas i de nor
diska föreställningarna om det övernaturliga likskeppet, vilket 
avbildas på gottländska bildstenar och symboliseras i skepps
sättningarna. 

De olika utvecklingsstadierna kunna icke till tiden skarpt 
avgränsas; ett stadium av båtbegravning kan inom ett visst 
område ha dröjt kvar längre än inom ett annat. I stort är 
dock en datering möjlig. 

Det grekiska föreställningssättet finnes direkt kopierat i 
en grav från 200-talet på Själland1, tillhörande det från Svarta
havsländerna uppträngande germanfolket, och i en grav från 

1 Danske Nationalmuseets Katalog ("Museumsetiketter"), Gravfund 
fra Folkevandringstiden. nr 44. 



250 Birger Nerman. 

gravfältet vid Kälder, Linde sn, på Gottland, som tillhör 300-
talets mitt eller senare hälft1. I förra fallet fann man i den 
dödes mun en liten betalningsring av guld, i senare fallet 
mellan den dödes käkar, instucket ett guldmynt, en barbarisk 
solidus. 

Dä de äldsta kända nordiska båtgravarna uppträda från 
omkring 500 e. Kr. f. och då det grekiska föreställningssättet 
ännu vid 300-talets mitt eller under dess senare hälft finnes 
direkt återspeglat i graven vid Kälder, kan enligt Stjerna det 
första stadiet av skeppsbegravning knappast ha börjat tidigare 
än vid 300-talets slut och har antagligen varat en tid in på 
500-talet. Det andra stadiet, som genom sin karaktär av var
aktigt minnesmärke lätt bör ha ersatt det första och som i sin 
konkreta åskådlighet varit ägnat att även efter uppkomsten av 
det spiritualistiska tredje stadiet kvarleva som gravskick, har 
börjat omkring år 500 och, som arkeologien visat, sträckt sig 
ända fram mot vikingatidens slut. Det tredje stadiet är sä
kert känt från vikingatiden. 

Hake begraves enligt skeppsbegravningens första stadium. 
Han lägges med sina döde män på bål på sitt skepp, och far
tyget styr lågande ut på havet. 

Hakes död faller under Jorunds ungdom. Den måste där
för ha inträffat under 400-talet, i början av århundradet eller 
framemot dess mitt. 

Riktigheten av Snorres skildring bestyrkes således här på 
ett överraskande sätt genom arkeologien. 

Ynglingaättens överflyttande till Värmland-Norge har ägt 
rum straxt efter år 650. Det är enligt Snorre Ivar vittfamne, 
som efter Ingjalds död bemäktigar sig hans välde. Denna över
gång från Uppland till sydöstra Norge kan arkeologiskt stu
deras. 

1 Almgren, Ett guldmynt från en gott ländsk graf, i Studier tillägnade 
Oscar Montelius, sid. 89 f. Jfr för ev. besläktade norska fynd Schetelig, H., 
Fwrgepengen, i Afhandlinger viede Sophus Bugges minde, sid. 4 ff. 
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Vända vi oss först till Uppland, äro vi lyckliga att häri
frän äga storartade gravfynd från tiden efter omkring 650. De 
stora kungshögarna ha nu upphört, och de under ett århun
drade eller mer kungligt rika Vendelgravarna inträda. Den 
äldsta Vendelgraven (grav XII) tillhör enligt Arne1, som utför
ligt beskrivit gravarna, just 600-talets mitt, den yngsta senare 
hälften av 900-talet, Samtliga Vendelgravarna — de äro som 
bekant 14 lill antalet — äro mansgravar, och då de till tiden 
visa en fortlöpande serie, är det tydligt, att det varit medlem
mar av samma ätt, som jordats i dem. Genomgår man grav
fynden, visar det sig, att de äldsta gravarna med undantag av 
en grav (X), som dock är nästan alldeles plundrad, äro mycket 
rikt utstyrda, medan de yngre med ett undantag (grav IX), äro 
i jämförelse med de äldre synnerligen fattiga. Detta beror ej 
pä, att de yngre varit mera förstörda och plundrade än de 
äldre, ty förhållandet synes snarare vara motsatt, och denna 
skillnad är så mycket mera påfallande, som gravgodset i regel 
ingalunda avtar i rikedom med vikingatiden. De rika Vendel
gravarna äro de, som tillhöra 600- och 700-talen. De äldre 
Vendelgravarna äro Sverges praktfullast utstyrda kända gravar. 
Jag har därför i likhet med flera antagit2, att det är medlem
mar av en konungasläkt, som gravlagts i dem. I det sam
manhanget bör märkas, att hjälmarna, som överhuvud taget i 
Norden under förhistorisk tid äro ytterst sällsynta och hos vissa 
forntida folk uppges endast ha burits av konungarna8, funnits 
just i de 5 äldsta gravarna (XII, I, X, XIV, XI). Under 700-ta-
let har ätten tydligen förlorat i betydelse, och därmed stäm
mer också, alt under senare hälften av detta århundrade, som 
jag visat4, en ny konungaätt, Björnarnas och Erikarnas, tydli
gen bemäktigat sig Sverges tron. 

1 Stolpe, Hj., och Arne, T. J., Gravfältet vid Vendel. 
2 Nerman, Svärges älsta konungalängder, sid. 29. 
3 Jfr. Montelius, O. i Sveriges Historia, utg. av E. Hildebrand, 1, Forn

tiden, sid. 201. 
4 Nerman, n. a. a., sid. 26. 

Fornvännen 1917. 18 
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Vendelgravarna äro helt olika den svenska Ynglingaättens 
kända gravar. Medan dessa voro stora högar med likbränning, 
äro Vendelgravarna skelettgravar under flat mark. Uppträdan
det av ett helt nytt gravskick, konstaterat i tidens praktfullaste 
gravar, de, i vilka man har rätt att framför andra se konunga
gravar, i hjärtat av Uppland från och med tiden omkring år 
650 antyder, att i konungalängden den hittillsvarande ättsuc
cessionen brutits och bestyrker riktigheten av att Ynglingaät
ten vid denna tid lämnat Uppland. Det är möjligt, att det är 
Ivar Vittfamnes ätt, som ligger i Vendels båtgravar. 

Olov trätälja, som genom sin bosättning i Värmland för
bereder överflyttningen till Norge, brännes enligt Snorre inne 
vid Vänern och blotas. Är Snorres berättelse om Olovs död 
riktig, har man kanske knappast anledning att vänta, att Olov 
erhållit någon grav. Det finnes emellertid vid Seffle en hög 
av ganska anmärkningsvärda dimensioner, som bär Olov trä-
täljas namn. Benämningen "Olov trätäljas hög" kan dock icke 
ledas längre tillbaka än till 1770-talet, och då högen år 1683 
bär namnet Knutsbacken1, är det kanske antagligast, att Olovs 
namn knutits till högen genom en lärd kombination, grun
dande sig på Ynglingasagan. 

Vända vi oss till sydöstra Norge, finnas även här arkeo
logiska förhållanden, som i sin mån tala för riktigheten av 
Snorres uppgift om den svenska Ynglingaättens överflyttande 
till Norge. H. Schetelig har i sitt arbete Vestlandske Gräver 
fra Jernalderen*, vari ges översikter över gravskicket i hela 
Norden, för yngre folkvandringstid sid. 171 ff. konstaterat till
varon av en vestlandsk och en östlandsk gravgrupp. "I de 
estligste stnak av landet meter vi . . . en rsekke fund av en 
helt anden karakter, ialfald med hensyn til de ting som utgjer 
gravgodset, fund som staar i närt slegtskap til den rike upp-

1 Se Berättelse över en resa i Vermland sommaren 1845 af Ludvig 
Borgström, utg. av E. Nygren 1915, sid. 24. 

2 Bergens Museums Skrifter. Ny Raekke. Band 11. No. 1. 
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landske gruppe1. De findes mest paa Hedemarken . . . Mere 
spredt förekommer samme fundgruppe i andre estlandsdistrik-
ter, som paa Toten og Ringerike, i Valders, ved Larvik og i 
Telemarken; . . . Disse fund utmerker sig saarlig ved praegtig 
ornerte metalsaker; beslag og udstyr til hjelmer, skjoldbuler og 
sverdhaandtak, remspaander, beltebeslag o. 1. ved siden av de 
egentlige smycker, som S-formete och fugleformete spaender.... 
oldsakenes former viser stadig 0stlige tilknytninger til de rike 
fundgrupper fra Uppland, Gotland og Bornholm". 

Det är märkligt, att det just är de områden i Norge, där 
den svenska Ynglingaätten vid slutet av 600-talet slår sig ned, 
som under den senare folkvandringstiden — 600- och 700-taIen 
— företer ett gravskick, som, isolerat från det övriga Norges, 
visar starkt inflytande från Uppland. Det bör observeras, att 
detta inflytande icke så mycket berör själva gravskicket som 
gravgodset och att det sträcker sig över lång tid. 

Snorre känner 4 av de norska Ynglingarnas gravplatser: 
Halvdan vitben höglägges i Skiringssal, Östen och Halvdan 
milde på Borre, den förre på Raen vid Vodlas utlopp, och 
Olov Geirstadaalf på Geirstader, samtliga i Vestfold. Ynglinga
tal känner även gravplatserna, men blott i fråga om Olov Geir
stadaalf talar dikten om högläggning. Ynglingatal upplyser 
ej direkt, att Östen begravts på Borre, det uppger, att Östen 
ligger under stenar på Raens ända, där Vodlas ström faller ut 
i den götiska bukten (d. v. s. Kristianiafjorden). Raen är en 
moränrygg, som löper från Borre vid Kristianiafjorden i NO 
till Brunlanes i SV. Ynglingatal förutsätter således även, att 
Östen gravlagts på Borre. 

Varken Snorre eller Ynglingatal känner Gudröds gravplats. 
Likaså finnes i Ynglingasagan ingen uppgift om Ragnvalds 
gravplats, vilken Ynglingatal, som författades under Ragnvalds 
livstid, ej kunde känna. 

1 Här liksom i det följande kursiverat av mig. 
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A. W. Bnagger har nyligen i sin intressanta avhandling 
Borrefundet og Vestfoldkongernes gräver1 belyst Ynglingasa
gans uppgifter om de norska Ynglingarna ur arkeologisk syn
punkt. 

Vad först Halvdan vitbens gravplats i Skiringssal beträffar, 
har Brogger icke kunnat återfinna den. Skiringssal har säkert 
varit ett område i sydligaste Vestfold, upptagande en del av 
det nuvarande Tjellings härad, men i Tjollling finnes icke nå
gon gravhög av sädana dimensioner, att den kunde tänkas 
ifrågakomma. 

Bättre ställda äro vi i fråga om identifieringen av Östens 
och Halvdan mildes gravar. 

Ynglingasagan uppger, som nämnt, att Östen och Halv
dan milde höglagts på Borre i Vestfold, den förre närmare 
bestämt på Raen därstädes. Straxt öster om Borre kyrka lig
ger på Raen blott omkring 100 m. ifrån Kristianiafjorden Nor
ges mest imponerande gravfält. För närvarande består grav
fältet av 5 väldiga jordhögar och 2 väldiga rosen, men tidi
gare har gravantalet varit större. Ännu 1852 funnos här 8 
stora jordhögar, 2 stora rosen och 15 mindre högar. De be
varade jordhögarna ha mycket anmärkningsvärda dimensioner. 
4 av de 5 högarna synas ha bibehållit sin ursprungliga stor
lek. De ha en diam. av 42—50 m. och en höjd av 5—6,5 m. 
En av de bevarade högarna och de bägge rösena äro däremot 
illa åtgångna. Gravfältet tillhör tydligen vikingatiden. Från 
en av de förstörda stora högarna härleder sig det bekanta s. k. 
Borrefyndet, som enligt Braggers datering härrör från tiden 
straxt efter år 850. I högen anträffades ett skepp med myc
ket rik gravutstyrsel av en art, som visar, att föremålen till
hört en man. Egendomligt nog hittades i högen inga spår 
av människoben, vare sig brända eller obrända; däremot an
träffades skeletten av 3 hästar och 1 hund. Tyvärr var gra
ven nästan helt uppriven, då fackmännen fingo notis om fyn
den. Fynd från några andra Borregravar kännas icke. 

1 Videnskapsselskapets Skrifter. II. Hist.-Filos. Klasse. 1916. No. I. 
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Det är naturligtvis, som Brogger antager, högst troligt, att 
Östen och Halvdan milde fått sina gravplatser i 2 av de väl
diga högar eller rosen, som finnas eller funnits vid Borre, en 
mening, som redan tidigare från flera håll framställts. 

Genom Östens giftermål med Hild, dotter till konung Erik 
på Vestfold, fick Ynglingaätten, som förut tydligen endast ägt 
södra delen av Vestfold, även detta områdes norra del. Brog
ger finner det därför mycket sannolikt, att Östen grundlagt 
Borre som Ynglingaättens nordliga huvudsäte. Har så varit 
förhållandet, tyder antalet av det 10-tal stora gravar, som fun
nits på Borre, på, att Ynglingakonungar och deras familjer 
fr. o. m. Östen under några generationer gravlagts här. Brog
ger bestyrkes i detta antagande därutav, att den grav, varifrån 
Borrefyndet härrör, är några generationer yngre än Östens död. 
Men denna grav ligger ytterst i ena (nordliga) ändan av grav
fältet och bör därför snarast tillhöra de äldsta eller yngsta gra
varna, i detta fall, om redan Östen fått sin gravplats på Borre, 
de yngsta. Brogger finner det därför vara antagligt, att även 
Halvdan mildes son Gudröd, som dödas vid det okända Stivle-
sund och om vars gravplats Ynglingasagan intet upplyser, grav
lagts på Borre. Jag skall ej här diskutera Broggers mycket 
fyndiga, men kanske allt för djärva hypotes att den förstörda 
grav, från vilken Borrefyndet härrör och som kanske saknat 
människoben, möjligen varit en tumulus honorarius över Halv
dan svarte, som vid Vestfolds delning mellan honom och Olov 
Geirstadaalf fick den norra delen och dog just vid den tid, till 
vilken Borrefyndet hör; jag har här endast upptagit Ynglinga
sagans upgifter till undersökning. 

Brogger ger en antydan om att Östen och Halvdan milde 
möjligen gravlagts i de 2 stora rösena på Borre — vissa ut
tryck i Ynglingatal skulle kunna tala härför. Det synes dock 
ännu, innan de bevarade Borregravarna hunnit undersökas, 
vara allt för vanskligt att söka ange, i vilka gravar Östen och 
Halvdan fått sin plats. Kanske skall den undersökning av de 
ännu kvarvarande gravarna, som Brogger ställer i utsikt, kunna 
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sprida något ljus däröver, liksom möjligen över frågan om 
Gudröd även gravlagts på samma ställe. 

Brogger har även sökt identifiera Olov Geirstadaalfs grav
plats. Som nämnt, uppger Ynglingasagan, att Olov regerade 
över den södra delen av Vestfold och att han blev höglagd på 
Geirstader. Man har vanligen antagit, att med detta ortnamn 
skulle avses Ojerstad i Tjolling. Intet nödvändiggör dock ett 
sådant antagande. Brogger erinrar om det tidigare påpekade 
förhållandet att granngården till Gokstad i Sandeherred, där 
det berömda Gokstadskeppet anträffades i en stor hög, heter 
Gjekstad och att detta Gjekstad, som Oluf Rygh1 antagit, sy
nes kunna vara bildat av ett fvn. Geirstadir. Då så är och 
då mannen i Gokstadskeppet gravlagts kort efter 850 eller 
tydligen vid den tid, då Olov Geirstadaalf dött, samt vid sin 
död varit av samma ålder som Olov, anser Brogger den redan 
av Nicolaysen'2 uttalade meningen att det just är Olov Geir
stadaalf, som fått sin gravplats i Gokstadskeppet, vara mycket 
rimlig. Härtill kommer en märklig överensstämmelse, som re
dan Nicolaysen påpekat. Olov Geirstadaalf uppges i Ynglinga
tal och Snorres prosa ha dött av sjukdom i fötterna, och ske
lettet i Gokstadskeppet visar, att den där begravne konungen 
lidit av utpräglad gikt i lederna, särskilt i vänster fot- och 
knäled. Visserligen var gikt under vikingatiden en mycket van
lig sjukdom, men det är klart, att denna överensstämmelse är 
ägnad att bestyrka antagandet att Olov Geirstadaalf verkligen 
fått sin gravplats i Gokstadskeppet. 

Någon ledning för en identifiering av Ragnvalds gravplats 
finnes enligt Brogger icke. 

Slutligen har Brogger i sitt arbete framställt ett mycket 
skarpsinnigt och tilltalande antagande om vilken drottning, 
som gravlagts i det ryktbara Osebergskeppet, som även det 
haft sin plats i en stor hög. 

1 Rygh, O. i Norske Gaardnavne VI, sid. 273. 
2 Nicolaysen, N., Langskibet fra Gokstad ved Sandefjord. Kristi

ania 1882. 
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O. Rygh1 ansåg första ledet i gårdsnamnet Oseberg vara 
gen. av det fvn. kvinnonamnet .450. Det synes, som om 
denna tolkning vore att föredraga framför Sophus Bugges2 

förklaring att namnet skulle innehålla en gen. pl. av fvn. 
dss m. 'gud'. Nu berättar Ynglingasagan, att Halvdan svar
tes moder hette Asa och var dotter till konung Harald på 
Agder. Gudröd hade friat till henne, men fått avslag, och han 
rövade då Asa och tog henne till äkta. Då deras son Halv
dan var årsgammal, lät Asa mörda sin man vid Stivlesund. 
Halvdan föddes 820, och då det synes sannolikt, att Asa vid 
sitt giftermål med Gudröd varit helt ung, bör hennes födelse 
därför ha inträffat vid tiden omkring år 800. Osebergskeppet 
tillhör tiden omkring år 840—850. Det har konstaterats, att Ose-
bergdrottningen vid sin död varit en kvinna pä omkring 50 
år. Osebergdrottningen föddes då omkring år 800, således 
vid samma tid som drottning Asa. Brogger antar därför, att 
Osebergdrottningen är Halvdan svartes moder Asa. I Ynglinga
sagan namnes visserligen utom det här relaterade intet om 
Asa, och i Halvdan svartes saga uppges endast, att Asa vid 
Gudröds död flyttade tillbaka till Agder, där Halvdan växte 
upp. Emellertid finner Brogger det mycket antagligt, att hon 
följt sin son till Vestfold, när denne blivit konung i dess norra 
del. Hon har av honom fått gärden Berg, en knapp mil sö
der om Borre — hon blev rövad in i Ynglingaätten, och det 
var därför naturligt, att hon icke kände sig knuten till ättens 
huvudsäte, utan velat bo för sig själv. Efter hennes död lät 
man namnet Asa ingå i gårdens namn. 

Ynglingasagans uppgifter om konungarnas gravplatser och 
gravsättning överensstämma således mycket väl med arkeolo
giens resultat, liksom även Snorres uppgift om Ynglingaättens 
utvandring från Uppland till Norge kan arkeologiskt följas. Av 

1 Rygh, O. i Norske Gaardnavne II, sid. 3. 
2 Bugge, S. i Norske Gaardnavne VI, sid. 223. 
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Snorres uppgifter, som kunna arkeologiskt belysas, återstår en
dast berättelsen om Ynglingaättens invandring i Sverge. Här
om meddelas följande: 

Öster om Tanakvisl (d. v. s. mynningen av floden Don, 
som utfaller i Svarta havet) ligger i Asia Asaland; över dess 
borg Asgård härskade den höfding, som hette Oden. 

en fyrir bvi, at Ööinn var forspår ok fjglkunnigr, 
på vissi hann, at hans afkvaemi myndi um norörhälfu heim-
sins byggva. på setti hann brceör sfna, Vé ok Vfli, yfir Äs-
garö, en hann för ok diar allir meö honum ok mikit mannfölk 
annat. För hann fyrst vestr i Garöariki ok på suör i Saxland. 
Hann åtti marga sonu. Hann eignaöisk riki viöa um Saxland 
ok setti par sonu sina til landzgaezlu. pä tör hann norör til 
sjåvar ok lök sér bustaö i ey einni; bar heitir mi Ööinsey i 
Fjöni. |}ä sendi hann Gefjun norör yfir sundit ä landaleitan; 
på kom hon til Gylfa ok gaf hann henni eitt plögsland; på tör 
hon i Jotunheima ok gat bar iiii. sonu viö jgtni ngkkurum-
hon brå beim i yxnaliki ok fceröi på fyrir plöginn ok drö lan-
dit tit å hafit ok vestr gegnt Ööinsey, ok er pat kolluö Se-
lund; bar byggöi hon siöan. Hennar fekk Skjgldr, sonr Ööins; 
bau bjoggu at Hleiöru. |}ar er vatn eöa sjär eptir; f>at er kallat 
Lggrinn; sva liggja firöir i Leginum, sem nes i Selundi; 

En er Ööinn spuröi, at gööir landzkostir våru 
austr at Gylfa, för hann bannog, ok geröu fpeir Gylfi saett sina, 
pvi at Gylfi Fpöttisk engi krapt til hafa til mötstgöu viö Äsana. 
Mari ättusk JDeir Ööinn viö ok Gylfi i brggöum ok sjönhver-
fingum, ok uröu ^ s i r jafnan rikri. Ööinn tök sér bustaö viö 
Lgginn, bar sem nu eru kallaöar fornu Sigttinir, ok geröi bar 
mikit hof ok blöt eptir siövenju Äsanna; hann eignaöisk bar 
Ignd sva vitt, sem hann lét heita Sigttinir. Hann gaf btistaöi 
hofgoöunum; Njgrdr bjö i Nöattinum, en Freyr at Upsglum, 
Hiemdallr at Himinbjgrgum, Jjörr å priidvangi, Baldr å Brei-
öabliki; gllum fekk hann beim gööa bölstaöi. 

Berättelsen om Odens invandring är i Ynglingasagan för
bunden med berättelsen om Själlands uppkomst, som grundar 
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sig på Brages bekanta strofer, vilka i detta sammanhang cite
ras av Snorre. Bortser man emellertid från alla fantastiska 
drag, som lätt kunna frånskiljas, kvarstår som det väsentliga 
i traditionen uppgifterna om att Oden och åsarna från trak
terna norr om Svarta havet genom västra Ryssland och norra 
Tyskland nått Danmark, särskilt Fyen och Själland, och där
ifrån Sverge. 

Med de äldsta historiska Ynglingarna ha vi nätt ned till 
200- och 300-talen e. Kr. f. Före dem ha ställts de säkerligen 
mytiska Sveigder och Fjolner och framför dessa Oden, Njord 
och Frö. De händelser, som legat bakom traditionen om Odens 
invandring, förutsatt att någon verklighet givit upphov till denna, 
böra därför förläggas till tiden före år 300 eller i stort unge
fär till 200-talet. 

Jag har i det föregående i korthet omnämnt den folk
strömning, som under 200- och 300-talen e. Kr. f. ägt rum från 
länderna norr om Svarta havet till Skandinavien. I sitt arbete 
Die altgermanische Thierornamentik, vari Salin konstaterat 
nämnda folkförflyttning, påvisar han, huru denna vandring un
der 200-talet och förra hälften av 300-talet försiggått frän trak
terna norr om Svarta havet genom västra Ryssland och norra 
Tyskland till Danmark, särskilt öarna Fyen och Själland, var
ifrån den nått vidare mot norr. I samma arbete sid. 146 ff. 
har Salin uppvisat, att det är med denna folkströmning, run
skriften nått Norden. I anslutning till detta resultat har v. 
Friesen1 ådagalagt, att runorna till väsentligaste del uppstått 
ur den grekiska skriften. 

Redan Salin har i sin uppsats Heimskringlas tradition om 
asarnes invandring (i Studier till Oscar Montelius 1903, sid. 
133 ff.) sammanställt denna invandring med Snorres berättelse 
om Odens invandring. I detta sammanhang har Salin bl. a. 
påpekat, att det i den äldre Eddan uppges, att Oden fört run-
konsten till Norden. Salin har också på samma ställe på ar-

1 v. Friesen, Om runskriftens härkomst, i Språkvet. Sällsk. i Upp
sala forhandl. 1903—1906. 
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keologiska grunder sökt leda i bevis, att det är med den nämnda 
vandringen Odenstron inkommit i Norden, och Stjerna1 har 
ytterligare utvecklat denna mening. Den kronologi, jag fram
ställt för Ynglingaätten, har låtit oss konstatera överensstäm
melsen mellan den invandring, som anges av sagan, och den, 
som framgår av arkeologiska förhållanden, även i tid. 

Bakom Snorres berättelse om Odens invandring ligger då 
säkert minnet av 200- och 300-talens germanska vandring från 
trakterna norr om Svarta havet till Norden, den strömning, 
som fört Odenstron och runskriften till Skandinavien. 

* * 
* 

Den föregående undersökningen har blivit en nästan full
ständig bekräftelse på riktigheten av de Ynglingasagans upp
gifter, som kunna arkeologiskt studeras. Utan tvivel skall ett 
sådant resultat, liksom åsikten om den historiska rikligheten 
av största delen av Ynglingasagans konungalängd, vilken åsikt 
härigenom ytterligare vinner i styrka, förefalla mången förvå
nande. I själva verket ligger dock intet förvånande i de här 
vunna resultaten. Att man ställt sig så skeptisk även mot Yng
lingasagans uppgifter om konungarnas gravplatser och grav
sättning beror på, att man vid sagoforskningen icke skiljt emel
lan sådana uppgifter, till vilkas uppdiktande anledning före
finnes och som lätt förändras, och sådana, som måste förut
sätta tradition och icke lätt förändras. Man diktar uppgifter 
av allmännare art, man omformar och omvärderar verkligheten, 
då tendensen så fordrar eller då möjlighet förefinnes att på 
ifrågavarande uppgift aptera motiv eller moment från annat 
håll. Men man diktar icke nakna sakuppgifter utan tendens. 
Det har knappast funnits någon anledning att uppdikta eller 
förändra de tendenslösa sakuppgifterna om Ynglingarnas grav
platser och gravarnas karaktär. 

1 Stjerna, Mossfynden och Valhallstron, i Från filol. fören. i Lund, 
Språkliga uppsatser III, tillegn. A. Kock, sid. 137 ff. 
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Arkeologiens belysning av Snorres nämnda uppgifter och 
de andra, som här behandlats, är av stor vikt för en kritisk 
värdesättning av de övriga uppgifterna i Ynglingasagan. Men 
en sådan värdesättning, som jag hoppas en annan gång kunna 
giva, faller utom ramen för denna uppsats. 

Den gåtfulla inskrif ten oid S:t Kar ins kurkruin i Visby. 

Av 

L. BYGDEN. 

kör våra medeltidsarkeologer och eljest för alla vänner 
av Visby fornminnen torde denna inskrift icke vara 
obekant, enär den faller i ögonen på hvar och en, 

som från S:t Karin tar vägen genom den svängda gatan väster 
om ruinen ner till S:t Hansgatan. Under en kraftig rundbåge, 
ovan den tarvliga porten i muren till vänster, sitter infattad en 
halvmånformig stenplatta, vars nedre kant jämnt utfylles av 
en rad inmejslade bokstäver, begränsade av en enkel inram
ning. Vi bifoga här ytterligare en fotografisk avbildning av 
denna gamla inskrift, vars märkvärdighet till stor del är bero
ende därav, att det ej hittills lyckats att tyda dessa skriftdrag. 
I sina "Anteckningar om Gotlands medeltid" (del 2 sid. 117) 
har G. Lindström väl sökt återgiva dess bokstavskaraktärer, 
men han kallar den "en alltjemt oförklarad majuskelskrift, nu 
sannolikt ej på sin ursprungliga plats, utan i den nybygda 
muren kring gamla klostertomten". Han säger vidare: "Enligt 
traditionen skulle den ha suttit över den gamla hvälfda in
gångsporten till Bergmanska huset, under hvalfvet öfver gatan. 
Slutet på skriften tyckes vara borta. Det kan vara fråga huru
vida den verkligen med sina illa mejslade majuskler haft nå
gon betydelse alls, eller varit någon sådan hemlighetsfull chif-


