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Uppsala- och Vendel-konungarnes mytiska ättefäder. 

Av 

HUGO J U N G N E R . 

|rofessor O. Montelius har nyligen: i anslutning till flera 
arbeten av dr Birger Nerman även lämnat en läro
rik utredning angående arten 'av det konungadöme, 

som fanns i Sverige och särskilt i Uppland under folkvand
ringstiden. Han framhåller — säkerligen med rätta — Upp
salakonungarnes prästerliga karaktär och betonar den oerhörda 
skillnaden mellan gravgodset, de dödas utstyrsel, i å ena si
dan de stora Uppsalahögarne jämte Ottarshögen och å andra 
sidan hjälmgraven vid Ulltuna och Vendels båtgravar. De 
förra gravarna innehålla förutom brända människo- och djur
ben allehanda smärre saker såsom lämningar av guld- och 
bronsarbeten, glaspärlor, spelbrickor, benkammar o. s. v. men 
sakna varje antydan till vapen, de senare innehålla obrända 
lik med synnerligen rikt gravgods, däribland präktiga vapen. 
I Vendelgravarne ligger den döde "i ett fartyg, med hjälmen 
på hufvudet och skölden på bröstet; vid den högra sidan har 
han sitt spjut, med spetsen riktad nedåt, och vid den vänstra 
sitt svärd; i vänster hand håller han tygeln till sin häst, som 
med betslet på hufvudet ligger vid sin herres sida". 

Orsaken till denna påfallande olikhet i gravskick är Mon-

1 Ynglingaätten i Nordisk Tidskrift 1918, fjärde häftet. — För den 
utomordentliga välvilja, varmed förre riksantikvarien professor Montelius be
svarat mina förfrågningar angående arkeologiska förhållanden under folkvan
dringstiden, vill jag frambära ett vördnadsfullt tack. 

övo rs t ycke t : far tygsbi ld å häl l r is tn ing f rän b ronså lde rn ; Ekensberg nära Nor rköp ing. 
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telius böjd att söka däri, att i Uppsalahögarne skulle gravlagts 
mer eller mindre okrigiska prästkonungar, som fått vila invid 
templet, där de fungerat, under det att de vid Vendel jordade 
varit i allt krigare och hövdingar1, som helt naturligt fått sin 
krigiska utrustning med sig efter döden. 

Det har tyckts mig, som skulle denna framställning av den 
vittfrejdade forskaren ej ge hela förklaringen till företeelsen. 
Så voro ju ynglinga- eller skilfinga-konungar som Ongenbeow 
(Egil), Onela (Ale), Ottar och Adils enligt Beowulf även ganska 
krigiska härhövdingar, ej blott tempel- och offerkonungar. Där
för må här med kortfattad motivering framläggas en annan 
mening. Den ansluter sig till den av prof. Montelius fram
ställda åsikten om ett sakralt fornsvenskt kungadöme. 

Den nämnda skillnaden ifråga om gravskick kunde kanske 
få en tillfredsställande förklaring, om man antager, att begrav
ningen skett efter den ritus, som krävdes av just den ifråga
varande kungaättens huvudgud och anfader. Vi ha att göra 
— synes det — med olika gudatro: i Uppsa la-högarne och 
Ot tarshögen vila Fröjsdyrkare, i Ulltuna- och Vendel-
gravarne Odinsdyrkare. 

Med stor enighet omfatta numera forskarne på detta om
råde den meningen, att den kungaätt, vars medlemmar vila i 
de tre stora Uppsalahögarne och Ottarshögen, gjorde anspråk 
på att härstamma från guden Fröj. Väl ställer Snorre i Yng
lingasagan Odin i spetsen för Uppsalakonungarne och synes 
därmed ha velat göra honom till något slags stamfader för 
Ynglingaätten, liksom samme gud enligt Skjoldungasaga var 
de danska skjoldungarnes ättefader. Men han har ej mot my
tologien vågat göra vanaguden Njord till asaguden Odins son. 
Redan därmed visar sig hans kritiska konstruktion i grunden 
förfelad2. Och mot Snorres framhävande av Odin står utom 

1 Man kommer att tänka på Tacitus' bekanta ord (Germania k. 7): 
Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. 

2 Enligt prologen till Snorres Edda är Ynglingarnes gudomlige stam
fader Yngve Odins son (jfr Schuck i Historisk Tidskrift 1895, s. 57; alla 
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andra källor främst dikten Ynglingatal med i det fallet synner
lig auktoritet. Åres släkttavla liksom den på Åres äldre Is
lendingabök grundade Historia Norvegiae vet heller intet om 
Odin i detta sammanhang. Vare sig nu Tjodolfs svenska 
konungarad börjat med Yngve, Njord och Fröj (Finnur Jöns
son) eller med Njord och Yngve-Fröj (så Schuck), är säker
ligen Fröj den av historiska förhållanden fordrade stamfa
dern, som sedan genom förbindelser av olika slag dragit de 
andra med sig utan att förflytta dem ur deras underordnade 
roll (Schuck, Studier i Ynglingatal, 1905, s. 1 ff.; G. Ceder-
schiöld Våra äldsta konungasagor och deras källor, 1910, 
s. 42 f., jfr 29). 

Enligt Saxo voro sveakonungarna ättlingar av Fröj: filii 
Frö, Frö dei necessarii, "Fröjs söner, guden Fröjs fränder".1 

Snorres även av Montelius anförda ord om Fröjs binamn 
Yngve få därför en särskild vikt: "Yngve-namnet hölls sedan 
länge i hans ätt som hedersnamn; hans ättmän kallades sedan 
Ynglingar". Ynglingakonungarne'- voro Fröjs och icke Odins 
ättmän — ett bevis för hur löst påhängd här Odin är. 

Alldeles särskilt belysande och värdefulla äro emellertid 
utsagorna i Tjodolfs dikt Ynglingatal. Det är icke nog med 
att i denna dikt konungarne få epitet som "den gudaborne", 
"gudaättlingen" (så bör sannolikt "tyss ottongr" återges), utan 
liksom Adils benämnes Fröjs ättlingA, så kallas Alrik och Erik 
Fröjs avkomma. En hel del antydningar i det märkliga kvä-
det tala ävenledes för att enligt gammal svensk tradition "Yngve

gudar räknas till slut som Odins söner, Snorri Sturluson Edda, ed. F. Jöns
son, 1900, s. 198, jfr 140 f.). 

1 Med tvekan föreslär Hammarstedt att tolka detta "Frö dei necessarii" 
som "Frösdyrkarnes samfund" {Festskrift til H .F . Feilberg. 1911, s. 510). 

2 Om innebörden av ättens namn i Beowulf Scylfingas, Skilfingar 
ha flera meningar framställts; se Kock i Historisk Tidskrift 1895, s. 169 f. 
Har Bråte rätt i sitt förslag (Namn och Bygd 1913, s. 107 f.) att härleda 
skilfingar från Fröjas binamn Skjälf, skulle detta namn lika väl som ätte
namnet Ynglingar hänvisa pä härstamningen frän vanagudarne. Även bland 
de ofantligt talrika Odins-benämningarne uppträder dock skilfingr. 

3 Enligt Nerman {Studier i nordisk filologi V. 1, 1914) skulle större 
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Freyr" räknades som konungaättens stamfader. Så kan Van
lande tolkas som "vanernas landsman". Dyggve är "envålds-
härskaren över ynglingarnes folk" o. s. v. (jfr Noreen, Försök 
till en rekonstruktion af Ynglingatal jämte öfversättning i 
Studier tillägnade Karl Warburg, 1912, s. 125 ff.; G. Ceder-
schiöld aa. s. 29). För Uppsalaättens härstamning från Odin 
enligt dikten kan ej heller anföras, att Domar kallas FJolners 
frände eller ättling, då Fjolner i en så tidig dikt säkerligen 
snarare är Fröjs- än Odinsnamn. Såsom Wolf von Unwerth 
visat, torde nämligen Fjolner äga etymologiskt samband med 
ordet fält och från början beteckna en äringsgudomlighet (jfr 
Noreen aa. s. 126; v. Unwerth i Arkiv f. nord. fil. U. F. 33, 
1917, s. 320 ff.). 

Ett enda uttryck i Ynglingatal har med någon framgång 
kunnat tolkas i den riktningen, att man skulle ha att räkna 
med Ynglingakonungarne som Odinsättlingar. Det åsyftade 
stället är strofen om Olav Geirstadaalf, där den norska gre
nen av Ynglingaätten synes härledas från "kraftens prör". Då 
Thor förekommer som Odinsnamn bl. a. i ett sent ställe i 
Eddan, menar Finnur Jönsson, att Tjodolf även i Ynglingatal 
skulle åsyftat Odin och valt det nämnda namnet med avsikt, 
"idet digteren derigennem udtaler, at det er Odin, der af vel-
vilje har ladet denne sin slaegtlinje trives så godt" (Heims
kringla IV, 1900—1901, s. 26). 

Av de många och som det vill synas ganska starka skä
len mot denna tolkning skola här blott ett par antydas. Hur 
skulle Odin plötsligen så kunna införas som ättens stamfader, 
då det är otvetydigt, att de svenska Ynglingakonungarne i 
den långa släktkedjan från far till son av samma diktare upp
ges härstamma från Yngve-Fröj? De många olika betydel
serna av prör synas därtill peka på att ordet utvecklats ur 

delen av Adilsstrofen vara en senare — dock i detta fall tvivelsutan i diktens 
anda (jfr Freys afspringr om Alrik och Erik) gjord — tilldiktning, som dä 
blott bevisar, att även i en något senare tid än den ursprungliga diktens 
Ynglingaätten ansägs härstamma frän Fröj. 



Uppsala- och Vendel-konungarnes mytiska ättefader. 83 

ett urnordiskt *prunhaR, som motsvarar det latinska truncus, 
"block, stock stolpe." Man ledes då närmast till att tänka 
på en primitiv äringsfetisch av välkänt slag. Ur benämningen 
för denna har ett namn på äringsguden Fröj utvecklat sig, och 
först sent har Odin ärvt detta namn liksom så många andra. 
Mer och mer ha mytologerna känt sig manade att härleda 
namn på gudar och gudasläkter ur uttryck för "kultbjälke, 
stock, trädstam" 1. dyl. (jfr t. ex. K. Heim, Altgermanische Re-
ligionsgeschichte t, 1913, S. 214—228; T. E. Karsten, Ger-
manisch-finnische Lehnwortstudien, 1915, S. 10 ff.; Erik No
reen, Rå 'vätte' och Tctoc hos Dio Cassius i Språkvetenskap
liga sällskapets i Uppsala förhandlingar 1916—18). Ännu i 
dag har ordet ås i betydelsen "bjälke, stock" i västgötskan 
samma pluralisform åser som ås "asagud" i fornspråket (jfr 
Antikv. Tidskr. f. Sverige II, 1869, s. 188; Västergötl. Fmfs 
Tidskr. II, h. 6—7 (1907), s. 62). 

För Uppsalaättens anspråk pä härstamning från Fröj ha 
också uttalat sig forskare som Montelius (Sveriges historia in
till tjugonde seklet I, 1903, s. 210 f.)1, Schuck (Studier i nord. 
litt.- och rel.-hist. II, 1904, s. 257, jfr Hist. Tidskr. 1895, s. 
56, 59 f.), Salin (Uppland I, 1905, s. 214), Kock (Hist. Tidskr. 
1895, s. 168, 170), G. Schiitte (Oldsagn om Godtjod. 1907, s. 
162), Hammarstedt (Festskrift til H. F. Feilberg, 1911, s. 511), 
Bråte (Namn ock Bygd 1913, s. 107 f.), v. Unwerth (Arkiv f. 
nord. fil. U. F. 33, 1917, s. 320) o. s. v. 

Måste det sålunda betraktas som ett faktum, att enligt 
gammal och tillförlitlig svensk tradition Ynglingakonungarne 
ansågos härstamma från guden Fröj, faller tilläventyrs häri-

1 Så ock i den under utgivning varande nya uppl. av 'Sveriges hist.', 
varav jag genom förf:s stora tillmötesgående fått taga del av ett korrektur. 
— När Montelius i det nämnda arbetet "Ynglingaätten" säger, att Uppsala
konungarne "troddes härstamma frän en gud, Oden", avser yttrandet givet
vis, något som han ocksä med stor älskvärdhet muntligen bekräftat, endast 
att i anslutning till Snorres yttrande, att den med Fröj identiske Yngve var 
Odins son, betona kungaättens gudomliga härstamning i allmänhet. Yng
lingarne voro då ättlingar sä väl av Odin som av Fröj. 
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från ljus även över Uppsalahögarnes och Ottarshögens grav
skick. Man kommer till sin gud genom att efterlikna honom 
(jfr Stjerna, Skölds hädanfärd i Studier tillägnade Henrik 
Schack, 1905, s. 133). Liksom stamfadern Fröj givit bort sitt 
svärd och i en senare tid stod (naken och) vapenlös i Upp
salatemplet, så skulle också hans ättlingar och dyrkare utan 
svärd och annan vapenutrustning efter döden draga sin gu
domlige ättefader till mötes1. 

Den så påfallande olika karaktären av hjälmgraven vid 
Ulltuna och Vendelgravarne synes få en förklaring, om man 
antager, att här ligga konungar, som ansett sig härstamma 
från Odin och därför främst varit Odinsdyrkare. Så visst 
som Odin i mytologien "er tegnet i en jordisk Folkestyrers 
Billede" (H. Petersen, Om Nordboernes Gudedyrkelse og Gu-
detro i Hedenold, 1876, s. 98), påminner den i sin båt vilande 
Vendelhövdingen synnerligen starkt om sagornas och sånger
nas Odin. Liksom spjutguden Odin färdas på hästen Sleipner, 

1 Det kan förtjäna påpekas, att stormansgravarna i Gödåker, vilken ort 
enligt Almgren kanske är föregångaren till Gamla Uppsala som "kultort, höf-
dingasäte och handelscentrum", ej heller innehålla vapen. Gravarnes första 
uppträdande, 100-talet efter Kr., kunde möjligen visa oss uppkomsten av 
denna kungaätt med anspråk på härstamning från Fröj (jfr Fornvännen 1916, 
s. 76 ff.; Uppl. Fmfs Tidskr. XXXII (1917), s. 343 ff.). Däremot har den 
bekanta Fröjbilden frän Rällinge, Lunda sn, Jönåkers hd, Södermanland, ett 
slags hjälmhuva (?) pä huvudet (avbildn. i Fornvännen 1910, s. 288, fig. 11). 
Den är frän vikingatidens slut; jfr Salin, Några ord om en Fröbild i Opus-
cula Archoeologica Oscari Montelio septuagenario dicata, 1913, s. 405 ff. 

Bland de i Odins hög tillvaratagna "tunna bronsprydnaderna" har Lind
qvist (Fornvännen 1917, s. 139 not 1) funnit pressade bleck, som kunde 
tyda på att den döde 'varit iförd en huva, sirad som Vendelhjälmarna, ehuru 
ej av järn". — Det är dock högst märkligt, att Adils ej fått sin i sagan pri
sade stridshjälm Hildegoltr, Hildesvin med sig i graven. 

Enligt Kaarle Krohn skulle Fröjs vapenlöshet gä tillbaka till bibliska 
förebilder, Davids strid med Goliat o. s. v., och väl då i Norden vara en 
senare föreställning än här antagits (Tyrs högra hand, Freys svärd i Fest
skrift til H. F. Feilberg, 1911, s. 541 ff.). 

Taciti uppgift (Germania k. 44), att den enväldige sveakonungen i freds
tid genom en slav lät bevaka alla vapen, är väl icke utan samband med den 
av dessa konungar stundom krävda vapenlösheten. 
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håller den döde konungen spjutet i högra handen och hästens 
tygel i den vänstra1. Den döde vänder spjutspetsen nedåt; 
så hålles också spjutet icke blott av krigarne på Vendel-
hjälmarnas bronsplattor utan även av den därstädes framställda 
av två fåglar åtföljda ryttaren (Stolpe och Arne, Graffältet vid 
Vendel, 1912, Pl. VI, fig. 1; avbildn. här fig. 1 och Fornvän
nen 1906, s. 141), som svårligen synes vara någon annan än 
Odin. Väl vilja Stjerna (Månadsbladet 1903—1905, s. 448) 
och Schuck (///. svensk litteraturhist.2, I, 1911, s. 52) i de 
båda fåglarna se stridsbådande 
likfåglar i allmänhet och ej före
bilderna till Hugin och Munin, 
i vilket senare alternativ ej hel
ler Salin (Heimskringlas tradition 
om asarnes invandring i Studier 
tillägnade Oscar Montelius, 1903, 
s. 136) finner "annat än en för
modan", men i likhet med Monte
lius (Sveriges historia I, s. 202 f.; 
Kulturgeschichte Sch wedens, 1906, 
S. 250) anser Arne det "sanno
likt", att framställningen avser Odin och hans båda korpar 
(Graffältet vid Vendel, s. 13). Spjutets läge över ormens huvud 
kunde dock tala emot, att man med Montelius, Arne och Stjerna2 

bör antaga, det ryttaren angriper ormen. Sannolikare synes 
mig vara, att ormen skall ange, vem bilden föreställer. Att 
dödsguden Odin ställts i förbindelse med ett så vanligt själa
djur som ormen är högst naturligt. Snorre vet berätta (Yng-

1 Ynglingakonungarnes hästar (jfr Freyfaxi) fä ej betsel eller andra till
behör med sig. 

2 Stjerna ser med en delvis bestickande motivering i ryttaren en pro
totyp till Beowulf och i ormen den dödade draken (Arkeologiska anteck
ningar till Beovulf i Månadsbladet 1903—1905, s. 446 ff.; Fornvännen 
1906, s, 119 ff.; jfr Sv. Fmfs Tidskr. XII, s. 353). Betydelsefull är den av 
Stjerna ofta påpekade överensstämmelsen mellan gravgodset i Vendels båt-
gravar och i Beowulf skildrade götiska förhållanden (t. ex. Månadsbladet 
1903-1905, s. 438 f., 443). 
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Ungasaga k. 7), att till Odins idrotter även hörde konsten att 
skifta hamn, så att han blev "fugl eöa dyr, fiskr eöa ormr". 
Ormgestalten begagnar han, när han skall in i berget för att 
vinna Gunnlods kärlek och det dyrbara mjödet1. 

Är Odin framför allt spjutguden (T. Segerstedt, Nordiska 
vapengudar, 1911, s. 16 (676) ff.), så försmår han dock lika 
litet som Vendelhövdingen helt svärdet. Med ett svärd ger 
han enligt Volsungasagan seger och lycka åt Sigmund, tills 
han i den sista striden med sitt spjut splittrar det förlänade 

vapnet. Sköld och hjälm bä
ras ock av Odin, "Hjålmberi" 
(jfr Olrik, Danmarks Heltedigt-
ning I, 1903, s. 58). 

Fröjs nära förbindelse med 
svinet (jfr Fornvännen 1913, 
s. 213 ff.) liksom särskilt nam
net Hildegoltr, Hildesvin på 
Adils' hjälm kunde ge anled
ning förmoda, att Ynglinga
konungarne haft speciell för
kärlek för galtprydda hjälmar. 

Emellertid förekommer den i Beowulf så ofta omtalade galt-
prydnaden även på en bildplåt å en Vendelhjälm (Graffältet 
vid Vendel, Pl. V, fig. 2; här fig. 2). Detta kunde bero därpå, 
att Vendelhövdingarne kommit från ett sydskandinaviskt om
råde, där Yngve-Fröj med galthjälmen varit en föregångare till 
Odin (med fågelhjälmen?). 

Flera av människofigurerna å Vendelhjälmarnas bildplat
tor bära fågelbilder på hjälmen (de verkliga hjälmarne ha näs-
skydd i form av en fågel eller ett fågelhuvud). Stjerna anser 
(Månadsbladet 1903—1905, s. 449), att dessa fåglar skola in-

Fig. 2. Vi. 

1 En möjlighet vore ock, att ormen väsentligen som dekorationsmotiv 
upptagits frän romerska mynt med en ringlande orm under den till häst sit
tande ^kejsarens fötter (jfr Almgren i Studier tillägnade Oscar Montelius, 
1903, s. 95, jfr 89, 93; Fornvännen 1906, s. 144). 
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jaga skräck och båda motståndarens fall. Det synes mig emel
lertid sannolikt, att de äga ett innerligare samband med "skräck
guden" Yggr-Odin, som ju ock är "Hrafnaguö, Hrafnr)ss," 
d. v. s. "korpguden". Odin ägde en väl vitsordad förmåga 
att uppträda i fågelgestalt. "Om" eller "Arnhoföi", den med 
örnhuvud försedde, skall han ha kallats, örnen ingår i hans 
över ingången till hans sal uppsatta "vapenmärke", och i örn
gestalt bortför han mjödskatten1. Som en falk försvinner Ge-
stumblinde (Odin) från konung 
Heidrek. Det måste ha legat nära 
till hands att låta härskaren över 
slagfältets döda, "valr", uppträda 
i gestalten av en falk, "valr". I 4 
tredje Vendelgraven har man fun
nit bland andra djur berguv och 
jaktfalk2. • 

Salin har känt sig böjd att 
sätta fågelbilder, som på flera 
guldbrakteater uppträda bredvid 
ett människohuvud, i samband 
med Odinsgestalten (De nordiska 
guldbrakteaterna i Antikv. Tid
skrift f. Sverige 14:2 (1899); jfr 
Studier tillägnade Oscar Montelius, 1903, s. 135 f.). Och 
Stjerna har som en möjlighet påpekat, att bruket att pryda 
hjälmarne med fågelbilder (örnar) i stället för galtbilder kunde 
ha inkommit med kulturströmmen från Svarta havet under 

Fig. 3. 

1 Sn. Edda I, 87; II, 266; Mogk, Mythologie, Pauls Grundriss"- III, S. 
340; jfr ock den präktiga örnbilden i det från den inbrytande Odinstrons 
tid härrörande Vimosefyndet (Engelhardt, Vimose Fundet, 1869, Pl. IV, fig. 
1; här fig. 3). Den är "formodenlig en Hjelmprydelse." 

2 Jfr Antikv. Tidskr. f. Sverige VIII: 1, s. 24 f. och Stjerna i Månads
bladet 1903—1905, s. 438 f. I Odins hög har man förutom fågelklor även 
funnit en liten bild av en "fredlig" fågel, svan eller gås (Månadsbladet 
1876, s. 253). Med falken tävlar i rit och myt höken (G. Schiitte, Offer-
pladser i Overlevering og Stedminder, 1918, s. 19, 28 f., 77 f.). 
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200-talet (Skölds hädanfärd s. 132). Då denna kulturström 
anses ha medfört Odinstron, synes det vara ej blott lockande 
utan också tillåtligt att sätta de av Stjerna (a. st.; jfr Antikv. 
Tidskr. f. Sverige VIII: 1, s. 54 f.) omtalade i Vendel I (Pl. IV, 
fig. 5, 6) funna guldbelagda fågelfigurerna, vilkas betydelse 
förefallit så "gåtfull", i samband med Odinstro; i graven har 
vilat en hövding, som stod Odin särskilt nära. Beowulfdik-
tens "eoforheäfodsegn" (v. 2154) torde till sitt ursprung re

presentera den äldre Ing-Fröj-
tron gent emot Odins fågeltec
ken. Av Vidofnersagan menar 
sig Schiick ha kunnat konsta
tera en gammal fågelgud Ofner-
Odin (Studier i nord. litt.- och 
rel.-hisl. II, s. 145 ff.). 

Den i Danmark och Syd
sverige spridda folktron om Odin 
som den vilde jägaren anses 
även ha med fåglar att göra; 
den skulle ha uppkommit ge-

Fig. 4. V\. nom det intryck, skaror av natt
liga flyttfåglar åstadkommit (jfr 

A. Olrik, Odinsjcegeren i Jylland, Danla VIII (1901), s. 153 ff.). 
Ett annat minne av "Hrafnaguö" är korpbaneret (H. Petersen, 
aa. s. 86 f.)1. 

1 Fä ormen och fåglarna en god förklaring såsom tillbehör till just en 
Odinsbild, synes den lille mannen som håller hästen i tygeln, Stjernas "Vig
laf" (Graffältet vid Vendel, Pl. V; här fig. 2), ej heller behöva välla synnerliga 
svårigheter. Den vandrande Odin ställes i förbindelse med en mängd olika 
mytpersoner: Ullr, Mitothin, Rossthiofus Phinnicus ("lappen Hästtjuv") o. s. v. 
Snarast kommer man dock att tänka pä hans egen av [Vjxinår födde son Vale, 
som hämnas Balders död. Kanske avbildas dennes strid mot "Hpör" Pl. XLI, 
fig. 3 (här fig. 4), jfr Pl. XXXVI, fig. 5; Schuck ser i detta "Vendels vapen" 
en framställning av Dioskursagan. När mannen, som håller hästen i tygeln, 
Pl. V, fig. 2, avbildas i sä liten skala, är väl skälet framför allt, att han — 
liksom ormen och fåglarna — är en bifigur till Odin. Dock kunde man tänka 
pä att Odinssonen utförde hämnden blott en natt gammal, innan han tvätt 
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Väl har Odin stor lust för sjöresor, och det synes sanno
likt, att även i Norden dödsgudens (senare Odins) båt är äldre 
än äringsgudens (senare Fröjs) skepp, men då ej blott Ven-
delhövdingarne blivit lagda i båt, utan även åtminstone den 
i Odinshögen vilande konungen anses ha blivit bränd i sitt 
fartyg, är det tvivelaktigt, i vad mån man i detta fall kan finna 
en motsättning mellan Uppsala och Vendel. Odinshögen ger 
över huvud det äldsta exemplet på båtgrav i Sverige1. Att 
man emellertid lämpligen kan färdas även till Odin och Val
hall i skepp, visa så väl teckningar 
å gottländska bildstenar, exempel
vis Tjängvidestenen, som ock t. ex. 
Eddans prosastycke om Sinfjotles 
död (jfr Grimn. 21 och Stjerna, 
Skölds hädanfärd, s. 120). 

Bortser man från det mera 
osäkra, synes man ha rätt att fästa 
stor vikt vid de i Vendel jorda
des rika beväpning, framför allt 
med spjutet, samt vid flera om 
Odin erinrande bildelement å hjälmarna. 

Antager man, att det är Odinsdyrkare, som i Vendelgra-

Fig. 5. Vi. 

sina händer eller kammat sitt huvud. Att Vale skulle betyda "den lille va-
nen", är åtminstone mycket ovisst. — Vendel Pl. VI, fig. 2 (här fig. 5) kunde 
— Odin och Tyr [I. Tor) till heder — ge en framställning av Fenrisulvens 
fängslande. Dr Nerman hänvisar för tolkningen av denna bild till Besson, 
L'art barbare dans tanden diocése de Lausanne (Lausanne 1909). Märkligt 
nog blef Viglafs hand uppbränd, liksom Tyrs blev avbiten. [Jfr O. Lundberg 
i Upsala N. T. n/9 1913 och A. Olrik i Da. St. 1918, s. 10 ff.; korr.-tillägg). 

1 Prof. Almgren har med utomordentligt tillmötesgående såväl under
strukit detta faktum som givit mig flera andra upplysningar. — Beträffande 
även Odinshögens karaktär av båtgrav synas arkeologerna tidigare ha känt 
sig ovissa. Stjerna talar underligt nog (Skölds hädanfärd, s. 118) om före
komsten där av 'en klinknagel, möjligen såsom representant för ett förbrändt 
fartyg". Schetelig (Vestlandske gräver fra jernalderen, 1912, s. 102 n. 1) 
förklarar sig emellertid vid ett besök i Statens Historiska Museum 1912 ha 
blivit övertygad, att klinknaglarna "maa stamme fra et temmelig stort fartai' 
(jfr Schetelig i Osebergfundet. Bind I, 1917, s. 248). 
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varna rustats till långfärden efter döden, får möjligen också 
rikedomen på gravgods därstädes en bättre förklaring. Odin 
hade ju enligt Ynglingasagan själv bjudit, att "alla döda män 
skulle man bränna och lägga deras ägodelar med dem på bå
let; så sade han, att envar skulle komma till Valhall med så
dana skatter, som han haft med sig på bålet, och det skulle 
han ock njuta, som han själv grävt ned i jorden" (jfr Alm
gren, Vikingatidens grafskick i Nordiska studier tillegnade 
Adolf Noreen. 1904, s. 329). Enligt Snorre sattes Fröj obränd 
i hög, under det Odin påbjöd likbränning. Nu ha emellertid 
Fröjsättlingarne faktiskt på 500-talet blivit brända. Det synes 
då väl möjligt, att Odinsdyrkarne mer än ett halvt årtusende 
före Snorres tid levat i lycklig okunnighet om en "Odins lag", 
sådan Snorre senare formulerade den. Att man även utan 
bränning kunde komina i båt till Odin visar möjligen skil
dringen av "Skölds hädanfärd" och med all säkerhet den ål
derdomliga berättelsen om Sinfjotles död1. Olikheten i grav
utstyrsel vid dessa Upplands konungagravar kan således — 
synes det — förklaras såsom anslutning till och dyrkan av vä
sensskilda gudamakter. Ättefaderns kynne har krävt en be
stämd begravningsritual. Den döde Ynglingadrotten kommer 
att gent emot den döde Vendelhövdingen stå som den vapen
löse Fröj mot den beväpnade Odin i Uppsalatemplet på ma
gister Adams tid2. 

Skulle Ulltuna- och Vendelgravarne — såsom några arkeo-

1 Sögubrots framställning (i motsats mot Saxos) synes ge vid handen, 
att Harald Hildetand för färd till Valhall lagts obränd i hög; jfr dock Ner
man, Studier över Svärges hedna litteratur, 1913, s. 83. — Dr Nerman har 
ävenledes beredvilligt givit mig en hel del upplysningar om arkeologiska 
förhållanden. 

2 Schuck, som menar, att det uppländska Vendel varit en vandalisk 
koloni, har uttalat den åsikten, att i ortens tempel jämte de båda diosku-
rerna särskilt Odin dyrkats {Studier i nord. litt.- och rel.-hist. II, s. 205, 
jfr 168, 214 f.). Hans frän helt annan utgångspunkt vunna åsikt om (van
dalisk) Odinskttlt i Vendel kunde tilläventyrs även beträffande "vandalerna" 
i viss mening låta förena sig med här framställda uppfattning (jfr denna upp
sats s. 95, noten). 
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loger mena — uppträda just vid den tid, då enligt Nermans 
beräkningar Ynglingaätten genom den Ingjald Illråde drab
bande katastrofen "försvann från Uppsala"1, förefaller händelse
förloppet vara ganska enkelt. En Odinsdyrkande härskare har 
lagt under sig de från Fröj stammande "stolkonungarnes" 
gamla område samt utrotat eller fördrivit konungaätten. Sä
kerligen bör man icke därför antaga, att Odin var en för sve
arne förut alldeles okänd gud. Men han fick nu en helt annan 
betydelse, då han intog sin plats i statskulten som den rege
rande konungaättens stamfader. Den politiska omvälvningen 
tillskrives i sagorna Ivar Vidfamne. Gravskicket synes nu visa, 
huru starkt religionen förändrades genom Odins framträdande 
i den nya maktställningen. 

Möjligt synes dock vara, att Snorres uppgifter i Ynglinga
sagan kunde låta förlika sig även med den av Montelius krävda 
kronologien, enligt vilken de äldsta Vendelgravarna äro om
kring ett halvt århundrade äldre än den beräknade tid, då Ing
jald Illråde brände sig inne. Man måste i detta fall antaga, att 
den erövrande Odinsdyrkande konungen haft så stor respekt 
för svearnes envisa krav att få på fädernearv! sätt "slicka sina 
blotbollar", att han ej vågade omstörta eller våldsamt förändra 
den gamla gudstjänstordningen genom att avlägsna den Fröjs-
dyrkande Ynglingaätten. Skilfingarne ha fått leva kvar en tid 
såsom offer- och tempelkonungar utan politisk makt'2. 

Såsom ett skäl för det antagandet, alt Uppsalakonungarne 

1 Efter framställningen i Historia Norvegiw anse dock flera forskare 
— t. ex. Cederschiöld, aa. s. 31 —, att ätten levat kvar i Uppsala. 

2 En liknande utveckling är känd från flera prästmonarkier i forntiden. 
Niese (Grundriss der röm. Geschichte nebst Quellenkunde, 1897, S. 26) antar 
möjligheten av något dylikt även i Rom. Det romerska konungadömet "ist, wie 
öfters in Griechenland, nur seiner Macht entkleidet worden und hat sich im 
rex sacrorum, einem lebenslänglichen Priesteramte, stets erhalten: möglich 
ist, dass sich diese Entkleidung allmählich vollzog. Es ist daher auch zwei-
felhaft ob die Abschaffung öder Demiitigung des Königtums wirklich in der 
römischen Geschichte von so einschneidender Bedeutung war, wie die Tra
dition will". 
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till slut hade inskränkts till att vara blott offer- och tempel-
konungar, pekar Montelius på Snorres uppgift i Ynglingasa
gan, att på Bröt-Anunds tid i själva Tiundaland, där Uppsala 
ligger, fanns en annan konung, Svipdag blinde. Vore denna 
uppgift säker, måste man antaga, att Bröt-Anund var antingen 
verklig överkonung över hela Sverige, såsom sagans ord när
mast vilja antyda, eller — då den politiska makten kanske var 
så gott som ingen — i egentlig mening blott prästkonung. Nu 
är emellertid, såsom Gustav Storm uppvisat (Arkiv f. nord. 
fil. U. F. 19, s. 254 ff.), Svipdag blinde en något tvivelaktig 
existens såsom konung betraktad. Enligt Jofraskinna, en av 
de förnämsta handskrifterna till Ynglingasagan, rådde Bröt-
Anund över Tiundaland, och därtill kommer, att Svipdag blin
des söner visa sig stå i Ingjalds tjänst och hjälpa till att rödja 
småkonungarne ur vägen den ödesdigra natten efter arvsölet. 

Dock lösas knappast alla svårigheter därigenom, att man 
med Storm utan vidare stryker uppgiften om Svipdag blinde. 
Man frågar, hur det kommer sig, att man i flera handskrifter 
gjort Ingjald Illrådes fosterfader med det till Odinstron an
knytande namnet Svipdag till konung i Tiundaland. Även bi
namnet blinde kunde därtill möjligen hänvisa på den gud, 
som var lika blind på ena ögat som han var skarpsynt på 
det andra. Odin kallas ju i Heidrekssagan Gestumblinde, 
d. v. s. den oblinde, klarsynte gästen. Han är än blind, än 
enögd (Mogk, Mythologie. S. 335), och otvivelaktigt döljer han 
sig bakom den av Saxo omtalade götakonungen Gestiblindus, 
som strider med sveakonungen Alricus, en strid som — natur
ligtvis — resulterar i att Sverige lägges under Danmark (jfr 
Nerman aa. s. 43). Man lägger vidare märke till att Svip
dag blinde har den om Odin, "Oöten", liksom om götarne 
påminnande sonen Gautvidr. Från Västergötland är också 
Ingjalds hustru Oauthlldr. Dessa vittnesbörd om ett säker
ligen av Odinskult åtföljt götiskt inflytande under Ynglinga-
konungarnes sista tid skulle kanske, jämte åtskilligt annat i 
sagorna, kunna tala för den meningen, att en sydskandina-
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visk-götisk-dansk här i verkligheten berövat skilfingaätten den 
politiska makten redan någon tid innan Ingjald efter ett kramp
aktigt försök att åter gripa tyglarna krossades av det för starka 
motståndet. Den nya ätten har då ej slagit sig ned omedel
bart invid Uppsalahelgedomen utan på den "kungsgård" (jfr 
Husby, namnet på den gård, på vars ägor Ottarshögen ligger), 
där sannolikt redan Ottar haft sitt hemvist, under det hans 
broder Ale väl mest residerat i Uppsala. 

Snorres framställning i Ynglingasagan synes verkligen tyda 
på en betydlig tillbakagång i makt för Uppsalaätten kort efter 
Adils' död. Den närmaste efterträdaren Östen blev innebränd. 
Historia Norvegice har — såsom Cederschiöld förut framhållit, 
aa. s. 57, 61 — den märkliga uppgiften, att det var götar, som 
innebrände honom: Eustein, quem Gautones in domo qua-
dam obtrusum cum suis vivum incenderunt. Tjodolf och Snorre 
tala i stället om en dansk seger1. Den norsk-jylländske sjö
konungen Solve begär i Sigtuna, den i Uppsverige av sagan 
framför andra städer till Odin knutna orten, hyllning och ko
nunganamn. Han uppnår sitt mål efter en även i sagorna 
enastående seg strid, som "icke avgjordes på elva dagar". 
Man synes ha bevarat ett minne av att de Fröjsdyrkande upp-
svearnes genom den mäktige Adils stadgade övervälde inom 
kort genom en götisk-dansk här fick en hård knäck. Blev än 
Solve efter en lång regering av svearne "sviken och dräpt", 
torde dock det gamla götaväldets olika delar åter ha fått en 
ganska fri ställning. Att götarnes välde aldrig kunde fullt 
återupprättas till sin forna makt, torde inte minst ha berott 
därpå, att götarnes gamla, säkerligen genom gudomlig börd 
legitimerade kungaätt utslocknat2. 

1 I den senare dansk-norsk-isländska traditionen trängas götarne nästan 
ständigt ut av de med dem förbundna danskarne, jfr Bror Sehnittger i Opu-
scula Archoeologica, 1913, s. 347. 

2 Jfr Beowulf; om den oerhörda betydelsen i forntiden av en legitim, 
gudomlig härskarätt se Chadwick, The Origin of the English Nation, 1907, 
s. 60, 145, 175 f., 189, 320 ff. 
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Östens son Yngvar gör fred med de härjande "danskarne", 
vilket nog kan betyda, att han måst lämna makten i sydskan
dinaviska Odinsdyrkares hand. Själv lever han — av nöd
tvång? — ute i ledung och stupar i Estland. Yngvars son Bröt-
Anund tillskrives visserligen politisk makt, i det han i Estland 
hämnas sin fader, en tradition som är färdigbildad redan på 
Tjodolfs tid: Anund är Eistra dolgr. Uppgiftens historicitet 
behövde dock ytterligare stöd, enär just ett sådant hämnartåg 
nästan med naturnödvändighet framtvangs av den fornger-
manska åskådningens stränga logik. Man kunde omöjligen 
ha en konung, som var "fyöurverringr" och vars mans ni
ding. Bröt-Anunds historia företer f. ö. särdeles många fred
ligt sakrala drag. Han är "den mest vänsälle av alla ko
nungar". Han röjer ny odlingsbygd och blir mycket rik på 
lösören; i hans tid är god fred och rik äring i Svetjud. Själv 
far kungen över hela landet på gästning. Liksom detta sista 
kunde dölja minnet av Fröjsprocessionerna under offerkonun
gens ledning, erinras man här vid flera enskildheter påfallande 
om den Eddornas rikedomsgivande gud, som av Adam be-
skrives såsom "pacem voluptatemque largiens mortalibus". 
Var nu sonen Ingjald av ett mera dådkraftigt och krigiskt 
kynne, förstår man, att han kunde vilja skaffa sig verklig makt. 
Han dukade dock under och fick i den av främlingar till sist 
formade traditionen ett mörkt minne. De Odinsdyrkande syd
skandinaverna hade besegrat Fröjsdyrkarna; följden blev, att 
Odin, "Göten", ryckte upp till full jämställighet med Fröj, 
"Sveagud"1. 

1 De i Beowulf omtalade Vulfgar, vendia ledd (v. 348), samt Va?gmun-
dingarne Viglaf, ledd scylfinga (v. 2603), och Veohstan tillhöra enligt Stjerna 
{Vendel och Vendelkråka i Arkiv f. nord. fil. U. F. XXI, s. 71 ff.) en i det 
uppländska Vendel residerande gren av den svenska kungaätten. Stjerna 
framhåller, att deras namn allitterera ej blott med varandra utan även med 
Vendel; man kan tillägga, att de under äldre "Vendeltid' även allitterera 
med :iWoj>anaR. Yngve i Uppsala stod mot /VJodin i Vendel. Allittera-
tionens mycket stora betydelse för myt och hjältediktning har senast fram
hållits av Schiitte (Vor mytiske Kongeraekke (1917), Offerpladser (1918) i 
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Skulle man, sedan arkeologien sagt sitt sista ord om ifrå
gavarande kungagravars ålder, få stanna vid att i Uppland i 
närheten av varandra samtidigt residerat en från Fröj och en 
från Odin stammande kungaätt, behöver man näppeligen där
för tänka sig, att de stridsälskande Odinskungarne varit ute
slutande härhövdingar. Även dessa hade nog religiösa funk
tioner, liksom de äldre Ynglingakonungarna ingalunda voro 
blott offerkonungar. 

Att Olov Trätälja blev "given till Odin", därför att han 
var så njugg med bloten, kunde betyda (om det nu, såsom 
flera forskare antaga, ligger verklighet bakom berättelsen om 
Fröjsättlingens flykt från Uppsala), att Odinskulten trängde in 

Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr 105 och 112; jfr Arne i Forn
vännen 1919, s. 20). 

Vendelhjälmarnas bildplåtar från 600-talet förete sälunda enligt här givna 
tolkning i betydlig utsträckning w-allittcration: *H^o|)änaR, *wurmaR, *wu-
lafaR och (den av /V/rindr födde) Kale. Att fåglarna skulle få betraktas som 
falkar, walir, måste trots fyndet i Vendel 111 och Odins falkgestalt anses som 
osannolikt. Odin hade ju namn nog som allittcrerade med örn och korp 
(hrafn). 

Stjernas antagande, att Vulfgar hörde hemma i det uppländska Ven
del, är väl ganska osäkert. Möjligt synes vara (en sak som här ej kan vi
dare behandlas), att vissa uppländska namn: Vendel, Lena, Danmark o. s. v. 
stå i genom folkomflyttningar och ockupationer åstadkommen historisk för
bindelse med motsvarande namn i Sydskandinavien. Sä kunde det upp
ländska Vendel ha fått sitt namn genom inträngande sydskandinaviska er-
övrarc. 

Att Tjodolf 250 är efteråt förlägger Ottars död till Vendel, torde knap
past vara ett tillräckligt bevis för den meningen, att den uppländska orten 
redan pä Ottars tid burit detta namn. Det uppländska Vcndelnamnet kunde 
ha uppstått och blivit berömt efter Ottars död, men dock ganska långt före 
Tjodolfs tid. Vid gamla folkförflyttningar ha tydligen i vidsträckt omfattning 
de nya landkrävarne kallat upp sina gamla hembygder, varvid nog äldre ort
namn undanträngts (jfr G. Schiitte i Förhandlingar vid Svenska Filolog-
och Historikermötet i Göteborg, 1912, s. 81 ff.). Ett intressant exempel — 
i smått — synes föreligga från Västergötland. Ej långt frän Friggeräkers 
sn ligger invid Ålleberg Slöta sn med gårdarna Synnerål och Saleby. Nägra 
mil nordväst därom finner man i Saleby sn gårdarna Slöta, Synnerål och 
Friggeråker. Namnen synas förekomma endast i dessa båda grupper. Det 
är meningen, att saken skall något närmare framställas i ett kommande häfte 
av Västergötl. Fmfs Tidskr. 

Fornvännen 1919. 1 



96 Hugo Jttngner. 

även i Värmland och i nödtiden krävde offret av den vid den 
gamla Fröjsritualen framhärdande konungens liv. 

Den i Odinshögen funna lilla hårlocken pekar kanske lik
som ock möjligen de i Uppsalahögarna och Ottarshögen på
träffade benkammarna i den riktningen, att Ynglingakungen, så
som säkerligen var fallet med den i "Skopinntull" på Adelsö vi
lande hövdingenl, varit en rex crinitus med gudamakt i håret. 
Knappast bör man dock tro, att det innebodde mindre gudakraft 
i Odinskonungens spjut eller rungaldrar. Även den från Odin 
stammande hövdingen fungerade nog som sin guds ställföre
trädare eller präst. Då de särskildt Fröjsdyrkande Ynglinga
konungarne voro knutna till Uppsalahelgedomen, kunde det 
ligga nära till hands att i namnet på den norr om Vendels 
kyrka belägna gården Hofgdrdsberg se ett minne av det tem
pel, där den nya med anspråk pä härkomst från Odin fram
trädande ätten först utfört sina religiösa funktioner. Att inga 
kvinnor äro begravna pä Vendelgravfältet, vitlnar, såsom Stjerna 
framhållit, i sin mån om de båtlagdas helighet. Denna fråga 
skall emellertid här ej närmare beröras även av det skälet, att 
det är min förhoppning att i ett arbete, vartill förarbeten äro 
gjorda, någon gång få ge ett försök till framställning av det 
nordgermanska kungadömets sakrala karaktär under hednatiden. 

Snorre uppger, att Ynglingaätten störtades av Ivar Vid
famne från Skåne. Namnet Ivarr, i äldre tid *lhuhariR, hän-
tyder genom sin första sammansättningsdel, en gammal växel
form till ing-, på samband med Beowulfs ingviner2 och den 

1 Fil. doktor fröken Hanna Rydh, som lett utgrävningen av "Skopinn
tull" (jfr Fornvännen 1918, s. 77) har välvilligt låtit mig taga i betraktande 
den förut i pressen omnämnda betydliga mängd långt hår, som fanns pä 
bottnen av det ur högen upptagna f. ö. med brända människo- och djurben 
fyllda gravkärlet. Människohår synes ha anträffats även i en norsk grav 
(Schetelig, Vestlandske gräver s. 144). I Vendelgraven III (jfr XIV) liksom i 
den sena grav IX, frän mitten av 900-talet, har man även funnit benkammar, 
i den senare också en väl snarast åt Fröjskult visande sandstensskiva, ett 
slags "helig vit sten" (Pl. XXVI, fig. 14). 

2 Området för Tacitus' Ingwvones är mera osäkert. — Pä Beowulfs tid 
är Skåne en huvuddel av det danska väldet. Ännu kung Hrodgar residerar 
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angelsaxiska runsångens Ing, som båda hänföras lill just ösl-
danernas land eller Skåne, varifrån även den uppländska Ing-
Yngve-kulten synes ha kommit. Beowulf visar, att danerna 
och deras konungar, väl redan på 500-talet, kallade sig "sköld
ungar, sköldmän", figuren Scyld-Sköld må sedan vara en 
äldre eller yngre skapelse. Att en skånsk Ing-ätt på "Ivars 
tid", 600-talet, följde exemplet och vördade skölden är högst 
rimligt. Så fast är f. ö. "Skjoldr" knuten till Skåne, att han i 
Flatöboken rent av räknas som "Skanunga god" (Flat. III, 
s. 246). Att de danska "sköldmännen", som först mötte Odins-
tron, tidigt läto sina konungar stamma från Odin, är lika na
turligt, som det är möjligt, att uppfattningen av Skjoldr som 
Odins son är sen (enligt Neuhaus, Om Skjold, aa. s. 166 ff., 
först från Snorres tid på 1200-talet). I "Skölds hädanfärd" (s. 131) 
påminner Stjerna därom, att Sköld liksom Vendelhövdingarne 
fick med sig i graven ej blott svärd och brynja utan ocksä 
från fjärran komna skatter. "Bland maöma torde äfven just 
den kostbarhet ha räknats, som gifvit ätten och dess höfding 
namn, skölden. De präktigaste skandinaviska sköldbucklor vi 
känna, äro upptagna ur de äldre skeppsgrafvarna vid Ultuna 
och Vendel". Kanske pekar Stjernas hänvisning i detta fall 
på ett djupare sammanhang, än han anade, då han nedskrev 
orden. De Odinsdyrkande hövdingarna i Vendel kunna ha 
fäst alldeles särskild vikt vid skölden, emedan de räknade sig 
som "sköldungar". Skulle fig. 4 och 5 avse Skjolds bragder 
(Saxo I)? — Det är i stil med Ivars övriga historia, att han 
fann sin död efter en ordstrid med den förklädde Odin1. 

i "Scedenig" (Skåne), jfr Sv. Fmfs Tidskr. XII, s. 355; Hist. Tidskr. 1895, 
s. 163 f. Enligt Neuhaus (Arkiv f. nord. fil. U. F. 35,1918, s. 171) syftar ut
trycket Scedelandum in på Skandinavien i betydelsen vagina gentium. — 
Nerman anser, att Vendels bätgravar möjligen tillhöra Ivars ätt {Svärges 
älsta konungalängder, 1914, s. 29). 

1 De viktigaste dokumenten till Ivars "historia" återfinnas i Historia 
Norvegiw: Ynglingasaga k. 40 f.; f)ättr af Uppl. konungum i Hauksbök (Ko-
benh. 1892—96) s. 456; Sögubrot i Fornaldar Sögur Nordrl. I, s. 363 fl'.; 
Hervararsaga k. 16; Hyndluljöp 29 (Hildebrand-Geriug). 
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Skåne, varifrån Ivar skall ha kommit, hör vid ifrågava
rande tid arkeologiskt nära samman med Sydsverige (Nerman 
aa. s. 12). Under det Salin synes räkna med att en Odins
tron medförande invasion nått Uppsala och där tagit sitt hög
kvarter redan på tre- eller fyrahundratalet e. Kr. (Opuscula 
Archceologica, s. 409 ff.), menar Nerman, att det icke ges något 
som visar, att Odinskulten före 500-talet nått upp till Svea
land1. 

Att Odinskulten över Danmark (jfr Olrik, Danmarks Helte-
digtningt, s. 71 ff., 90 f.) långsamt framträngt norrut och särskilt 
skaffat sig rotfäste och konsoliderat sig i Götaland, d. v. främst 
s. Västergötland, innan den på allvar gjorde sig gällande i 
Uppsverige, synes bestyrkas av åtskilliga fakta. Odin är Gauti, 
Gautr, "Göten", och Gauta-tyr, "Götarnes gud" (Håkonarmäl). 
I Bråvallaslaget följer han Harald Hildetand i Brunos gestalt. 
1018 anser sig västgötakvinnan — enligt Sigvats bekanta vers 
— "befara Odins vrede", om alfa-blotet stores. Ännu 1208 
gör sig Odin besvär att komma långväga ifrån till slaget vid 
Lena i Västergötland. Kanske är det ej utan skäl, som för
fattaren av Gautreks saga låter medlemmarna av den egen
domliga bondefamiljen i Västergötland från sin "aetternisstapi" 
fara glada till Odin och Valhall (jfr Arkiv f. nord. fil. U. F. 
32, s. 337, noten). I Götaland, speciellt Småland, äro Odins
sägnerna särskilt rotfasta (jfr Mogk, Mythologie, S. 330; Dania 
VIII, 1901, s. 148, 152, 162 f.; Rietz, s. 480 f.), liksom en mängd 
sydsvenska sagor om Bäckahästen väl ej stå utan samband med 
den gamle hästguden. Ortnamn sammansatta med Odins namn 
äro inom det gamla götaväldet vida talrikare än inom det gamla 

— visserligen mindre — sveaväldet2. 

1 Aa. I. 11; när Snorre — utan stöd i Tjodolfs vers — sätter Svegder 
och Aun i förbindelse med Odin, kan detta bero på senare sägner. Snorre 
betraktar Au[du]n som Odinsförklädnad (Ynglingasaga k. 7; Schiitte, Offer-
pladser s. 49). 

2 Angående götaväldets sannolika omfång se Bror Sehnittger i Opus
cula Archwologica, 1913, s. 344 ff. 
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Flera arkeologer anse sig i Upplands gravar från rom. 
järnålder och folkvandringstid kunna spåra samband med 
Sydskandinavien. Så innehöll en från mitten av 300-talet här
rörande skelettgrav i Tibble, Litslena sn, en mängd föremål 
tillverkade med den teknik, som enligt Salin inkom med kul
turströmmen från Svartahavsländerna under 200- och förra 
hälften av 300-talet. Salin håller för sannolikt, att i graven 
vilar en invandrad främling (Månadsbladet 1896, s. 28 ff.; jfr 
Nerman, Fornvännen 1917, s. 238 f.). Likaså menar Gunnar 
Ekholm, att Vendelgravarna "möjligen antyda ett sydskandina-
viskt inflytande, något som väl överensstämmer med Ynglinga
sagans framställning af den från Skåne kommande Ivar Vid
famne såsom Ingjalds besegrare och efterträdare" (Hjälmgrafven 
vid Ultuna i Uppl. Fmfs Tidskr.. h. XXXII (1917), s. 335 n. I)1. 
Enligt Stjerna är vidare den under yngre järnåldern rådande 
seden att begrava de döda i fartyg ytterst beroende på gre
kiska föreställningar om en resa över vatten till den andra 
världen, såsom Karonsmyten framställer saken. Dessa före
ställningar om dödsfärden anses ha kommit till Norden med 
den nämnda kultur- och folkströmmen från Svarta havets norra 
kust. Exempel på begravning, där den döde fått "färjpenning" 
med sig, finnas från Själland under 200-talet i vapenlös grav 
och från den gottländska Käldergraven (300-talet), där de döda 
fått med sig vapen: sköld, kastspjut och lans (O. Almgren, 
Ett guldmynt från en gottländsk graf i Studier tillägnade 
Oscar Montelius. 1903, s. 89). Föreställningen om en döds
färd över vatten leder till båtbegravningar även inom Yng
lingaätten. Enligt Ynglingatal brändes Visbur (Vanlande?) å 
skepp. De stora Uppsalahögarna och Ottarshögen innehålla 
också klinknaglar, om än i ett par av dem antalet är påfal
lande ringa2. 

1 Mot Ekholms mening, att graven skulle vara något äldre än Vendel
gravarna och tillävcntyrs kunnat tillhöra själve Ivar Vidfamne, uttalar sig 
Arne i Fornvännen 1918, s. 236 f. 

2 Lindqvist säger {Fornvännen 1917, s. 139 f„ jfr denna uppsats s. 89, 



100 Hugo Jungner. 

Till tiden från 600-talets mitt till senare hälften av 900-
talet dateras av Arne de ståtligt utrustade Vendelska båtgra
varna. Den frän de av grekisk kultur och tro starkt påver
kade goterna utgående kulturströmning, som här efterlämnat 
så märkliga minnen, har enligt Salin och andra även medfört 
Odinskulten. 

När denna kulturström under 200-talet trängde fram på 
nordiskt område, medförde den, såsom vapenlösa mansgravar 
i Mecklenburg och på södra Själland från denna tid ansetts visa, 
den i södern rådande uppfattningen om ett dådlöst liv efter dö
den. Nordens krigiska anda vållade dock snart, att man gav de 
döda vapen med sig (Käldergraven från 300-talet). I Vendels 
båtgravar från 600-talet får den döde med sig allt, som käm
pen i Odins Valhall främst behöver: hjälm, svärd, spjut, sköld 
och stridshäst. Ynglingaätten har icke ställt sig alldeles avvi
sande till den nya andliga uppfattningen. Den i Odinshögen 
lagde konungen har väl säkert bränts i skepp. Men det ringa 
antal klinknaglar, som i Torshögen och — påfallande fåtaliga 
— i Ottarshögen möjligen skola "representera" ett fartyg, ty
der onekligen på en viss tveksamhet. Och även de avgjort 
krigiska av Ynglingarne såsom Adils hålla mitt i en av va
penlarm och segerjubel uppfylld tid fast vid ättefadern Fröjs 
egendomlighet: vapenlösheten. 

I fråga om de norska Ynglingakonungarne anser sig A. 
W. Brogger ha kunnat med någon säkerhet bestämma gra
varna för ett par. I Gokstadsskeppet skulle Olav Geirstada
alf ha vilat, och en båtgrav i Borre kunde möjligen ha inne
slutit Halvdan Svarte eller kanske snarare varit hans med grav
gods rikt utstyrda tumulus honorarius (A. W. Brogger, Borre-
fundet og Vestfoldkongernes gräver. Kra 1916, s. 55, 58 ff.). 

n. 1), alt "de relativt talrika, stora nitnaglarna i Odens hög" (från omkring 
500) säkerligen härröra frän en båt. Klinknaglarna ha emellertid i Tors och 
Ottars högar "endast färre och i Ottarshögen smärre motsvarigheter". I Ottars
högen inskränker sig fyndet i detta hänseende till en liten klinknagcl och 
en krökt spik av järn (aa. s. 135). 
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Frånsett en i vardera graven påträffad yxa, som lika väl kan 
vara en arbetsyxa som en stridsyxa, har man i dessa gravar 
ej funnit något spår av vapen. Detta kan bero på en grav
plundring, som "i Gokstad sikkert, i Borre avgjort sandsyn-
lig" ägt rum (Brogger aa. s. 18; jfr N. Nicolaysen, Langskibet 
fra Gokstad ved Sandefjord. Kra 1882, s. 53), men det av Tjo-
dolf och Snorre vitsordade och — som det synes — med ar
keologiska förhållanden väl förenliga ättsambandet mellan dessa 
norska kungar och Uppsalas Ynglingakungar väcker en livlig 
undran, om icke även i de norska gravarna vapenlösheten är 
ursprunglig. Kanske har Geirstada-a//ie« (trots Tjodolfs: gunn-
diarfr — herkonongr) i sitt skepp ej så mycket utrustats för 
Valhall som för Yngve-Fröjs Alfheimr. Den även efter döden 
äringen garanterande Halvdan Svarte passar uppenbarligen 
bättre i Fröjs än i Odins sällskap1. 

Såsom Stjerna framhållit, företer skildringen av Beowulfs 
gravhög en hel del paralleller med Odinshögen vid Gamla 
Uppsala (Antikv. Tidskr. f. Sverige 18: 4, s. 60 ff.; angående kro
nologien för och förhållandet mellan dessa högar jfr Arne, 
Fornvännen 1919, s. 19 f.). Men det är dock en karaktäristisk 
skillnad, att under det Beowulf får med sig på bålet hjälmar, 
sköldar och glänsande brynjor, brännes Ynglingakonungen va
penlös. — För den tid Beowulfdikten återspeglar, kände man 
länge från Västergötland blott skelettgravar (Stjerna ovan aa. 
s. 43 f.; Nerman, Studier s. 83). Två brandgravar från slutet 
av 500-talet eller omkr. 600 i Horns sn, Vadsbo hd, under
söktes emellertid 1906 av antikvarien dr Arne (Ant. top. ar
kivet: Fornvännen 1906, s. 294). Han har välvilligt gjort mig 
uppmärksam på dessa och därjämte meddelat, att Vendels båt
gravar skulle typologiskt kunna vara en fortsättning av vissa 
gravar från Gottland eller de nämnda skelettgravarna i Väster
götland. 

Det synes — efter vad ovan anförts — vara ett rimligt an-
1 F. ö. kunna givetvis gravar av olika anledningar sakna vapen (jfr 

Schetelig, Vestlandske gräver s. 141). 
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tagande, att ett starkt götiskt, Odinskulten hängivet folkele
ment varit med i den här, som i början eller mitten av 600-
talet gjorde sig till herre över Ynglingakonungarnes gamla 
bygder. Det var då — kanske efter föga mer än en mans
ålder — revanschen för de stora skilfingakonungarnes erövring 
av götarnes land. Ynglingakonungarne ha emellertid möjligen 
en mansålder eller två fått fortsätta sin kungliga överstepräst
tjänst. Ett försök från en sådan prästkonungs sida att "med 
svek och list" återerövra den gamla politiska makten slutade 
dock i så fall till sist med en katastrof, som bragte om livet 
eller förjagade den anstolta ättens sista medlemmar. Därmed 
skedde också en stor förändring i den officiella kulten vid Upp
salahelgedomen. Tor behöll till det yttre sin överhöghetsställ
ning, grundad såväl på gammal tradition som på böndernas 
tillgivenhet för det fredliga arbetets beskyddare, men liksom 
han en gång förut måst finna sig i att ta emot den vapenlöse 
Fröj vid sin sida, så fick han nu den spjutbeväpnade Odin 
vid den andra. Denna högst betydelsefulla omvälvning, i det 
Odinskulten blev fullt officiell i Uppsverige, skulle — efter 
Nermans datering — vara att hänföra till omkr. år 650 e. Kr 
eller något senare. 


