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en arkitekturhistorisk forskning rörande bl. a. utländska infly
telser på den äldsta kristna byggnadskonsten i Sverige och 
Danmark. Därigenom torde även för den egentliga historie
vetenskapen värdefulla resultat kunna erhållas. 

Snorres uppgifter om hednatidens 
graoskick och graoar. 

AV 

SUNE LINDQVIST. 

e av Snorre meddelade uppgifterna med mera allmän 
syftning angående hednatidens gravskick ha länge åt
njutit allmänt beaktande. Särskilt gäller detta helt 

naturligt hans uttalande om bränn- och högåldrarna, ställt i 
själva prologen till den märkligaste av de isländska hävda
böckerna. En klyvning av den nordiska forntiden i två ske
den med de angivna namnen möter ofta i äldre arkeologisk 
litteratur och har lett till många felaktiga slutsatser, såsom då 
man exempelvis räknade stenålderns stora gravkamrar med 
obrända lik till högåldern. 

Men även sedan forskningen nått därhän, att man insett, 
det Snorres uttalande endast kunde åsyfta en mindre del av 
forntiden, och sedan en mängd noggranna undersökningar av 
forngravar möjliggjort ett säkrare bedömande av Snorres ord, 
ha dessa förblivit misstolkade. 

Hans Hildebrand har i ett bihang till sin översättning av 
Snorres Konungasagor underkastat frågan den åtminstone från 
svensk sida första grundliga granskningen. Han kom till den 
slutsatsen, att Snorres yttrande lätt kunde missförstås och kan
ske rent av borde kallas felaktigt. "När man talar om en 
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brännålder och en högålder såsom varandra motsatta, antydes 
därmed onekligen, att man icke under brännåldern uppkastade 
högar. Detta är dock bestämt oriktigt, alldenstund man all
mänt finner brännålderns krukor med aska och brända ben 
just uti högar1." 

Oscar Almgren undersöker, men anser sig ej kunna fast
ställa, huruvida Snorre lånat de båda termerna frän äldre käl
lor, men anser det däremot helt säkert, att teorin om dessa 
åldrar, sådan Snorre utförligt formulerat den, är hans eget verk 
och tillkommen genom "hans vanliga skicklighet att systema
tisera de strödda uppgifter, han förefann"2. Det är till en stor 
del på Ynglingatals och Haleygjatals uppgifter "om vars och 
ens död och gravplats", liksom väl också på några i den för
lorade Skjoldungasagan förekommande uppgifter, som Snorre 
stöder sin teori. I Ynglingatal finnes tydligt angivet, att Vest-
foldkonungarna blivit begravna obrända, medan de urgamla 
konungarna Vanlande och Domar blevo brända. "Säkert är det 
sedan i samklang med sin sålunda stadgade teori, som han 
på många ställen, där verserna ej talade tydligt språk, i para
frasen infört sina bestämda termer brendr (t. o. m. Agne) och 
heygdr." 

I Ynglingasagans kapitel om Odens lagstiftning talar Snorre 
emellertid om såväl högar som bautastenar såsom märken över 
brandgravar, och detta, efter vad arkeologien visar, med full 
rätt. Därför bör prologens yttrande, för att rätt bedömas, nå
got jämkas med ledning av nyssnämnda ställe i Ynglingasagan. 
Att Snorre i prologen talat om högar såsom endast tillkom
mande obrända lik, beror tydligen på en språkets makt över 
tanken. De båda motsatta bruk, som skall framhävas, kallas 
i dagligt tal at brenna och at heygia. Dessa uttryck gällde 
det mest i ögonen fallande momentet i handlingen, vilket var 
i ena fallet likets förbränning, i det andra dess införande i 

1 Hildebrand, H., Konungaboken. 1 uppl. (Örebro 1869-71), I, s. 320 f. 
2 Almgren, O., Vikingatidens graf skick i verkligheten och i den fornnor

diska litteraturen (Nordiska studier, fillegnade Adolf Noreen 13 mars 1904). 
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den delvis redan färdigbyggda högen. Att i förra fallet mesta
dels en hög sedermera uppkastades över bålresterna, var en 
cura posterior, som för föreställningen trädde långt mera i 
bakgrunden än högens uppgift vid de obrända likens begrav
ning. "Det är utan tvivel så,-vi ha att förklara bildningen av 
orden brenna-old och haugs-old." 

Högåldern i Norge räknade Snorre åtminstone på 900-
talet, enär han jämte alla sina samtida åtminstone på Island 
skulle varit fullkomligt övertygad om, att likens begravning i 
obränt skick varit det enda brukliga, åtminstone för hederligt 
folks vidkommande, under den tid som vi kalla vikingatiden. 
"Och det är utan tvivel denna samtidens övertygelse, som utgör 
den viktigaste grundvalen för Snorres teori om bränne- och hög
åldern". Almgren ser emellertid ganska mycket berättigat i 
denna teori, framför allt i Snorres åsikt att högåldern först 
började i Danmark, under det brännåldern höll sig långt efteråt 
i Sverige och Norge. Ty jordandet var under hela vikinga
tiden och för övrigt ända sedan den äldre järnålderns sista 
tid så gott som enarådande i Danmark, under det likbrän
ningen i de flesta delar av Sverige och Norge var betydligt 
övervägande under hela denna tid. 

Helge Gjessing finner likaledes från arkeologisk synpunkt 
en tidsindelning efter gravskick med bränt eller obränt lik för 
järnålderns vidkommande omöjlig1. Snorre har gjort våld på 
vad han verkligen visste till fördel för en litterär tradition och 
därigenom drivits till en ofruktbar systematisering, som väl var 
överensstämmande med ett grunddrag i hans intelligens, men 
ingen rot hade i de faktiska förhållandena och ej heller alltid 
helt motsvarade de iakttagelser, han själv gjort. Då emeller
tid även från Gjessings sida ingen brist på välvilja råder, fram
håller han, att Snorre icke allenast har "en korrekt forstaaelse 
baade av haug og bautasten, idet han fremhaever at de reises 
efter de döde til minde", utan även har en väsentligen riktig 

1 Gjessing, H., Snorre Sturlasons arkwologiske kundskap (Oldtiden 
III, 1913). 
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uppfattning av den senare periodens gravskick, i det han i 
ynglingasagans 8:de kapitel skiljer mellan gravskicket för de 
förnäma och för allmogen. 

Birger Nerman anser det möjligt, att teorin om de bägge 
åldrarna är Snorres eget verk, men kanske snarare antagligt, 
att han själv ej konstruerat denna åldersuppfattning1. Den 
tradition, varpå han i så fall byggt, kan icke vara en äkta 
tradition. Större intresse ha de av Snorre i Ynglingasagan 
meddelade traditionerna om de olika konungarnas gravsätt
ning. Om de äldre konungarna, frånsett Frö, omtalas ju, så
som redan Almgren framhållit, endast bränning och beträffande 
två dessutom, att bautastenar resas. Från och med Alv och 
Yngve nämner Snorre om alla konungar, som begravas, och 
vilkas gravsättning han känner, att de högläggas. Övergången 
till högläggning kan således, efter Nermans kronologi för yng
lingaätten, sättas till förra hälften av 400-talet. 

Genom de systematiska undersökningar, som Almgren un
der de senare åren utfört, har det uppländska gravskicket från 
romersk järnålder blivit närmare känt. Gravarna, som på få 
undantag när alla innehålla brända ben, utmärkas av kvadra
tiska eller tresidiga stensättningar, resta stenar eller låga sten
satta högar eller jordtäckta rosen. I tydlig motsättning härtill 
stå den yngre järnålderns mera utbildade, ofta väldiga högar. 
Tiden för övergången kan visserligen ej ännu närmare fast
ställas, men synes ligga omkr. år 400. Snorres skildring av 
de äldre ynglingakonungarnas begravning överensstämmer så
lunda mycket väl med den romerska järnålderns kända upp
ländska gravskick. Och den första ynglingakonung, som säges 
vara höglagd, tillhör samma tidpunkt som den, då detta äldre 
gravskick synes ha ersatts av de stora högarnas. 

Även om vi frånse de invändningar, som skulle kunna 
göras mot denna Nermans sammanställning av det faktiska 
gravskicket i Uppland och Snorres uppgifter om ynglingarnas 
gravläggning, har därmed emellertid ej exempelvis frågan om 

1 Nerman, B., Ynglingasagan i arkeologisk belysning (Fornvännen 1917). 
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bränn- och högåldern lösts. Det förefaller mig uppenbart, att 
man på denna punkt gjort Snorre allt för stor orätt. När hans 
uttalande på ett ställe ej stämt med det på ett annat ställe, 
har man "jämkat" ihop dem. Man har strukit vad man an
sett vara oäkta tradition, inlagt en mot ordalagen fullkomligt 
stridande mening här och var och sedan känt sig tillfreds 
med en ofta t. o. m. ganska bräcklig överensstämmelse mellan 
verkligheten och den teori, man själv skapat och som natur
ligtvis är betydligt mindre värdefull än den helt olikartade teori 
eller tradition, Snorre nedskrivit. 

Innan denna väg beträdes, äro vi väl dock skyldiga Snorre 
att först undersöka, om ej möjlighet finnes att förklara de uppen
bara motsägelserna på annat sätt. För detta tyckes verkligen 
ingen svårighet möta, allenast vi utgå från, att Snorres utta
landen återge ej en tradition, såsom man i allmänhet synes 
mena, utan flera före honom utbildade traditioner. Deras ofull
ständiga överensstämmelse sinsemellan bör då helt naturligt 
sättas i samband därmed, att hela det stora område, Snorres 
kunskap omfattar, ej ägt ett enhetligt gravskick under ens nå
gon del av järnåldern. För så vitt uppgifterna äro hämtade 
från olika håll, måste de alltså vara motstridiga. Innan jämk
ningar företagas, böra vi därför undersöka vart textställe för 
sig. I själva verket kunna vi då, såsom nedan visas, nå goda 
resultat tack vare de anvisningar, Snorre själv ger. Han om
talar visserligen ej, varifrån han hämtat sina uppgifter, men 
lämnar istället tillräckligt klara anvisningar om, vilka bygder 
de åsyfta1. 

1 Jfr senast Emil Olsson, s. XXVIII i hans nyligen utkomna översätt
ning av Snorre, Norges Konungasagor (I, Lund 1919), med vilken jag kon
trollerat här lämnade utdrag av prosan. I fråga om Ynglingatal hänvisas sär
skilt till Adolf Noreens dock här ej alltid gent emot äldre tolkningar följda 
Försök till en rekonstruktion av Ynglingatal jämte översättning (Studier. 
tillägnade Karl Warburg, Sthlm 1912, s. 125 ff.). — Sedan ovanstående satts, 
har jag märkt, att redan Jacob Qrimm påpekat, att enligt Ynglingasagan de 
äldre sveakonungarna brännas, de yngre högläggas (uber das verbrennen 
der Leichen, Abh. d. philos-hist. Kl. d. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin. 
1849). 
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I. Brännåldern och högåldern, deras närmaste 
arkeologiska motsvarigheter. 

Snorres berättelse om bränn- och högåldrarna återfinnes 
i Konungasagornas prolog och lyder sålunda: 

"Den första åldern är kallad brännåldern; då skulle man 
bränna alla döda och resa bautastenar efter dem, men sedan 
Frö blivit höglagd vid Uppsala, reste många hövdingar såväl 
högar som bautastenar till minne av sina fränder. Men sedan 
Dan den högmodige (Dan inn mikillati), danakonung, lät göra 
hög åt sig och befallde, att man skulle föra honom dit, när 
han dött, med konungslig skrud och härbonad och sin häst 
med sadeltyg och mycket annat gods, så gjorde många av 
hans ättemän sedermera på samma vis, och därmed började 
högåldern i Danmark, men en lång tid därefter fortfor bränn
åldern hos svear och norrmän." 

Uppenbarligen ville Snorre på detta ställe, såsom natur
ligt är, meddela en allmängiltig indelning av Nordens forntid. 
Han har därför sammanfört de uppgifter, han i olika källor 
funnit, men icke velat dölja, hur den ena uppgiften innebar 
en ofta betydlig inskränkning av den andras giltighet. Det 
bör sålunda bli vårt första mål att urskilja de källor, varpå 
Snorre byggt. 

Det blir då lämpligast att utgå från uppgifterna om hög-
åldern. Snorre markerar med all önskvärd skärpa, att det 
gravskick, som infördes av Dan, i första hand endast gällde 
denne konung och hans ättlingar i Danmark. 

Där finna vi ock en hel rad kungligt utstyrda högar, som 
ypperligt illustrera det förnäma gravskick, varom Snorre er
hållit uppgift1. 

Vid Mammen öster om Wiborg, således i det inre av Jyl
lands norra del, undersöktes år 1868 en stor hög2. I den ur-

1 Muller, S., Vor Oldtid (Kbhvn 1897), s. 649 ff. 
2 Worsaae, J. J. A., Om Mammenfundet fra hedenskabets slutnings-

tid (Aarbeger for nordisk oldkyndighed og historie, 1869, s. 203 ff.). 
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sprungliga marken hade man grävt en 2,5 aln djup grop, vari 
man fyllt lera till en alns djup. Däri var sedan uppställd 
en kista eller kammare av stolpar och plankor, 5 alnar lång, 
2 alnar 18 tum bred och Va aln djup, täckt med flått lock. 
I kammaren hade nedlagts ett obränt lik på dunfyllda kud
dar, ifört en dräkt, om vars prakt broderade yllestycken, mön
strade sidenband med guldinslag och kantningar av pälsverk 
vittna. Till hans utrustning hörde två yxor, den ena med sirliga 
silverinläggningar på alla sidor. På kammarens tak voro an
bragta ett par träspann, en bronskittel och ett vaxljus. 

Av samma art är gravfyndet i den ena av de två väldiga 
högarna vid Jellinge kyrka, ävenledes på Jylland1. I en över 
10 alnar lång, 4 alnar bred och 2 alnar hög, timrad kammare 
fanns här en sönderfallen, järnbeslagen kista med två bär
ringar av järn vid långsidorna, vilken antogs ha omslutit det 
nu upplösta liket, och åtskilliga dyrbarheter. Av gravgodset 
vart emellertid det mesta bortfört före den sorgfälliga under
sökningen. Utom en liten ornerad silverbägare tillvaratogos 
likväl fjäder och dun från kuddar, sidenstycken m. m., varav 
gravens samhörighet med Mammengraven tillräckligt framgår. 

Frånvaron av häst och sadelutrustning — åtminstone har 
sådan ej iakttagits — är det enda, som skiljer dessa gravar 
från den av Snorre skildrade. Men även därpå finnas exempel. 

Från Viborgs amt kan anföras en hög vid Velds i 0rum, 
innehållande ett lik jämte en järnyxa, stigbyglar, betselträns 
och förgyllda bronsbeslag till tyglarna m. m2. 

Från Fyen äro två särskilt präktiga gravar av samma art, 
men tillhörande kvinnor, funna". I Kaempehojen vid Molle-
mosegaard, Hillerslevs socken, Svendborg amt, anträffades vid 
tillfällig grävning först präktiga beslag till tvenne selbågar, 

1 Kornerup,i.,Kongehejene i Jellinge og deres undersegelse (Kbhvnl875). 
2 Nationalmuseet. Den danske samling: Oldtiden. Veiledning for 

besegende (etiketter, trykte i bogform, Kbhvn u. ä.), skab 281, 15. 
3 Båda beskrivna av konung Fredrik VII i Antiquarisk Tidskrift (Kbhvn) 

1861-63, s. 16 ff. 
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sedan Va aln djupare benranglet av en häst och ett människo-
skelelt; mellan dem lågo en mängd förrostade järnföremål, 
såsom två fullständiga betseltränsar och kedjor med en ring 
för vagnsstången, ävensom bronsskål och träspanri m. m. — 
I en gravhög vid Sollested i Odense amt iakttogos tydliga 
spår av en stor träkammare, vari på ett ställe två betseltränsar 
och kedjor till vagnsstången, tygel med silverbelagda nitar, 
söljor m. fl. betseldelar, beslag till skrin m. m., på ett annat 
ställe "i en bränd massa" tvänne präktiga selbågar, en brons
skål med en benkam, en rulle linne, ett bronsämbar med ett 
djurben i samt på ett tredje ställe en urna med några "brända" 
ben och järnstycken1. 

Beslag till ett par präktiga selbågar av samma slag som 
de två sistnämnda gravarnas äro ävenledes funna jämte för
gyllda pressade bronsbleck m. fl. skrinbeslag, stansen till över-
skållan för rektangulära silverspännen liknande det i Mbl 1877, 
s. 521 avbildade från Ödeshög, en bronsskål m. m. i ett grus
tag (under flat mark) vid det nyssnämnda Mammen på Jyl
land2. En fjärde kvinnograv av samma art härrör från Als. 

Vi känna sålunda från Jylland, Fyen och Als — men ej 
från övriga delar av Danmark — en utpräglad grupp mans-
och kvinnogravar, så gott som alltid träkammare i högar och 
med en rik utrustning, som förträffligt motsvarar, vad Snorre 
berättat om kung Dan och hans ättemän. Åtminstone flertalet 
anses, likt den beskrivna, konung Gorm eller möjligen hans 
drottning Tyra Danabot tillhöriga Jellingehögen, förskriva sig 
från 900-talet. Men de överensstämma så fullständigt, vad det 
väsentliga i gravskicket beträffar, med ett antal skelettgravar 
i högar eller under flat mark inom det stora gravfältet på 
Björkön i Mälaren, vilka till stor del kunna dateras till 800-

1 Det är ställt utom varje tvivel, att denna grav innehållit ett obränt 
lik, ehuru här som ofta i äldre berättelser uppgifter förekomma om "brända" ben. 

2 Etiketter (se ovan), 279: 12. Den omtalade stansen är avbildad i Mé
moires de la soc. r. des antiquaires du Nord, 1878-83, s. 116. 
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talet, att vi ha de största skäl förmoda, att Dans gravskick 
även i Danmark går tillbaka till nämnda århundrade. 

Även från Norge känna vi som bekant lika rikt eller än 
rikare utstyrda kungshögar med skelett i träkamrar, tillhörande 
800-talet eller något yngre. Vanligen skilja de sig dock frän 
de danska genom skeppet i högen. Den omständigheten att 
något skepp dock ej omtalas av Snorre i detta sammanhang, 
visar tydligt, att hans ord ej närmast kunna åsyfta de norska 
högarna. 

Det på Jylland, Fyen och Björkön, ja även i Norge, ehuru 
här mera undantagsvis iakttagna, av Snorre åsyftade gravskicket 
tyckes gå tillbaka på de kristna västerlandens samtida grav
skick1. Det bör ej uppfattas som en avläggare till, utan fast
mera som en kanske mera ursprunglig parallellföreteelse till de 
norska skeppshögarnas gravskick. Den parallell, Haakon She
telig framdragit vid förklaringen av sistnämnda gravar, synes 
passa utmärkt som förebild till kung Dans: Karl den stores 
grav i Aachen2. Denne kejsare blev nämligen begravd i kate
dralen sittande på en guldtron med gyllene evangeliebok i 
knäet, ett gyllene svärd vid sidan och de kejserliga insigni-
erna på den tagelskjorta, han brukat bära. Över hans huvud 
hängde hans kejsarkrona med en infattad flisa av Kristi kors. 
Vid sidan därav hängde hans spira och en guldsköld, invigd 
av påven. I kyrkan fanns över graven som minnesmärke an
bragt en gyllene båge med bild och inskrift. Gravläggningen 
ägde rum samma dag kejsaren dog (28 jan. 814), allt var så
lunda iordningställt på förhand — hela domen hade kejsaren 
byggt. 

Forts, i haft. 2. 

1 Almgren, anf. arb., s. 319. 
2 Osebergfundet I, s. 249. 
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Snorres uppgifter om hednatidens 
graoskick och granar. 

Av 

SUNE LINDQVIST, 

Forts. fr. haft. 1. 

å arkeologisk väg torde man ännu ej funnit något 
stöd för, att en järnåldershög blivit byggd innan den 
person, varför den avsetts, avlidit eller att högen 

mer än påbörjats, innan liket införts däri, men kejsar Karls 
exempel visar, att även i detta avseende Snorres berättelse om 
kung Dan kan återge ett mången gång i verkligheten tilläm
pat tillvägagångssätt1. 

Vi ha sålunda funnit den bästa möjliga bekräftelse på till
varon av en dansk högålder, karaktäriserad av det furstliga 
gravskick, Snorre beskriver — om gemene mans gravar talar 
han i detta sammanhang ej alls — och t. o. m. funnit möjlig
het påstå, att högåldern i Danmark inträtt under 800- eller 
början av 900-talet. 

Men är namnet högåldern präglat på grundvalen av dan
ska förhållanden, såsom Snorre själv uppger, följer härav, alt 
indelningen i brännålder och högålder i sin helhet härrör från 
Danmark och ursprungligen endast avsett danska förhållanden. 
I förstone tyckes indelningen ologisk, eftersom gemensam in
delningsgrund saknas. Endast om ej blott likbränning saknats 
under högåldern, utan även högbyggande underlåtits under 

1 Jfr Snorre, Harald Hårfagers saga, kap. 8; Kälund,/Wft. 1870,8.368—9. 
öve rs t ycke t : far tygsbi ld & hal l r is tn ing f rän b ronså ldern ; Ekemberg nära Norrköp ing. 

Fornvännen 1920. 5 
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brännåldern, blir den acceptabel. Och den kan anses natur
lig, träffande, om man på samma gång med dessa namn lyc
kats uttrycka det under vardera perioden mest väsentliga mo
mentet i omvårdnaden om en avliden hövding. Kan en bränn-
ålder, som fyller alla dessa pretentioner, uppvisas ha förekom
mit i Danmark? 

Ur Sophus Mullers innehållsrika arbete Vor Oldtid lånar 
jag följande uppgifter om gravskicken i Danmark under den 
efterromerska järnåldern: 

Länge voro gravarna i Danmark från denna tid okända, 
vilket syntes så mycket oförklarligare, som från både föregå
ende och efterföljande tider förelågo talrika fynd. 

Svaret har nu åtminstone beträffande Bornholm lämnats 
på tillfredsställande sätt. Likbränning kan väl iakttagas under 
denna tid, men blott undantagsvis och efter hand avtagande. 
I regeln är liket nedlagt obränt med huvudet i norr. Gravens 
inrättning är tämligen växlande, men alltid föga karaktäristisk. 
Den ligger under flat mark, täckt av stenläggning, eller un
der en låg hög. Många äro fattiga eller utan fornsaker, många 
rikare. 

Emellanåt har man på själländska gravplatser, som inne
hållit rikt utstyrda gravar från folkvandringstiden (200- och 
300-talet), träffat andra, vanligen högre liggande och utan forn
saker. Genomgående äro liken, i motsats till den tidigare se
den, anbragta med huvudet i norr. Flerstädes har man på
träffat gravplatser, som över huvud icke lämnat några forn
saker och mångfaldiga äro de ställen på öarna, där man fun
nit skelett i grusbackarna utan utstyrsel. Det är sannolikt, att 
detta är gravar från den efterromerska tiden och i varje fall 
ha enstaka sådana gravar lämnat saker av för denna tid ka
raktäristiska former. 

På liknande sätt äro på flera av de gravplatser på Fyen 
med likbränning, vilka sträcka sig till folkvandringstidens slut, 
träffade talrika gravar, som voro fullständigt blottade på ut
styrsel. De lerkärl, som ofta voro använda som behållare för 
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de brända benen, giva stöd för en förmodan om, att dessa 
gravar tillhöra en senare tid. Det är grova och tarvligt ar
betade krukor, föga skiljaktiga från bronsålderns urnor, men 
ännu mer liknande lerkärlen från vikingatiden och dock i all 
sin tarvlighet med en viss särprägel, som icke kan förbises. 
Just sådana kärl äro på Jylland på enstaka gravfält funna i för
bindelse med föremål från den efterromerska tiden och åt
minstone för denna del av landet har man visshet om, att 
denna tids gravar verkligen voro av föga karaktäristisk art och 
särdeles torftigt utrustade. Det är väl då tillåtet att hänföra 
till samma tid många andra gravar, som träffats på skilda 
ställen, av simpel anordning och något avvikande från, vad 
man känner från andra perioder, med stenläggning, varunder 
kol och brända ben, men utan fornsaker. 

Av denna översikt framgår, att namnet brännålder ej kan 
passa för tiden närmast före vikingatiden, om vi gå till Bornholm 
eller Själland, men att det tyckes kunna utmärkt karaktärisera 
gravskicket före år 800 på Fyen och Jylland eller inom samma 
del av landet, där de till högåldern hänförbara gravarna äro 
anträffade. Indelningen i bränn- och högålder har alltså, om 
vi jämföra Snorres uttalande i prologen till konungasagorna 
med de arkeologiska rönen, ursprungligen avsett endast den 
västra hälften av Danmark. 

Dessbättre tyckas vi vara i tillfälle att även påvisa, att 
Snorre verkligen hämtat sin kännedom om bränn- och hög-
åldrarna ur en dansk källa, den av honom och andra tillfäl
ligtvis omnämnda, men beklagligtvis förlorade Skjoldungasagan. 

Såsom Axel Olrik påvisat1, äro utdrag därur bevarade i 
latinsk översättning tack vare isländingen Arngrim Jonsson, 
som vintern 1596—97 på sin fäderneö insamlade uppgifter ur 
dess rika urkundsmaterial, vilket just vid denna tid börjat väcka 
intresse i Danmarks lärda kretsar. Han anträffade bl. a. ett 

1 Skjoldungasaga i Arngrim Jonssons udtog (Aarbeger for nordisk 
oldkyndighed og historie, 1894, s. 83 f.). 
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utdrag ur Skioldungasagan, vilket han i den omfattning, han 
fann lämpligt, återgivit på latin. 

Hans "Rerum danicarum fragmenta" börja med Sköld, 
Leif och Frode. Den sjätte konungen i ordningen är Dan I, 
den sjunde Dan II. Olrik anser sig emellertid kunna uppvisa, 
alt här föreligger en genom missförstånd uppkommen dubble
ring av en ursprunglig, låt vara uppdiktad konung i serien. 

Dan II bär tillnamnet 'hinn Mikelare" (=Snorres 'hinn 
Mikellåte'). Efter några uppgifter om honom, vilka ej återfin
nas hos Snorre, fortsätter texten: "Det första skedet (seculum) 
intill Dan Il:s dagar kallade de gamle Brenne-aulld eller Bruna-
aulld, emedan liken brändes på uppbyggda bål. Det skedet 
kallas Haug-aulld, dä man började jorda liken och göra högar 
till den dödes åminnelse (in demortui monumentum et me
moriam). Den förste av detta skede var Dan II, som befallde 
att han efter döden iklädd full rustning, med häst och all kri
gisk utstyrsel skulle inneslutas i en hög och som levande sät
tas på en tron. Detta skede fortfor, till dess att kristendomen 
spred sitt ljus. Härav uppkom den följande tidens sed, att 
djärva och härdade män, sedan de genombrutit högarnas stäng
sel, plundrat de döda på de yppersta vapen, guld och silver, 
dock ej utan risk, enär de döda först genom brottning och 
strid måste besegras av dem, innan bytet kunde bortföras". 

Här föreligger sålunda, ren och klar, den på växlande 
gravskick grundade tidsindelning, som måste hava utgjort grund
valen för Snorres uttalande i Konungasagornas prolog1. Och 
som ett ytterligare stöd för den här framställda åsikten be
finnas Dan I och Dan II vara konungar över Jylland. Den 
senare utvidgade sitt välde, så att det även omfattade Själland, 
och gav namn åt land och folk. — Förmodligen är förhållan-

1 Att kung Dan sättes på sin tron, varom Snorre intet säger, överens
stämmer ej blott med, vad ovan berättats om Karl den store. I flera av de 
förutnämnda gravarna pä Björkön och en pä Island har man iakttagit och 
även i sagolitteraturen omtalas, att de döda intagit sittande ställning (Alm
gren, anf. arb., s. 314, 339 o. 343). 
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det i sistnämnda avseende det motsatta; Dan är sålunda en 
efter folknamnet skapad fantasikonung. Det betyder därför 
mindre, att han eljest borde dateras till en äldre tid än den 
arkeologiskt påvisade tidpunkten för högålderns inträde1. 

Med vår arkeologiska kännedom om den jylländska bränn-
ålderns gravskick kan det ej förvåna, om Snorre ej erfarit mera 
därom, än vad Arngrim meddelar, d. v. s. vad namnet direkt 
utsäger. Snorre var emellertid ej betjänt med en indelning, 
som endast avsåg Danmark eller en del därav. Han ville 
lämna en för hela Norden gällande indelning. Att i den me
ningen acceptera namnet brännålder tillät honom de uppgifter, 
han från andra källor erhållit. Prologens uppgift om, att man 
under brännåldern plägade resa bautastenar, kan då naturligen 
antagas härstamma från norska berättelser eller från Ynglinga
sagan lika väl som det omedelbart därefter samvetsgrann! an
märkta undantag, han kände genom berättelsen om Odens 
lagar för Svethjud och om Frös högläggning i Uppsala. 

Vad högåldern beträffar, har Snorre i prologen ej klart 
sagt ifrån, om han ansett sig kunna utsträcka dess giltighet 
även till områden utanför Danmark. Det står ju: Då började 
högåldern där i Danmark, men länge efteråt höll sig bränn-
åldern bland svear och norrmän. Detta uttalande kan väl stå 
sig inför vår kunskap därom, att likbränningen i Norge och 
Sverige förblev det allmännaste gravskicket ända till dess kris
tendomen infördes. 

I Håkon den godes saga, kap. 27, berättar Snorre emel
lertid, att konung Håkon efter en segerrik träffning vid Rastar
kalv (år 955) tog några av fienderna övergivna skepp och lät 
draga upp dem på land. Där lät han lägga en av sina främsta 
män, Egil Ullsärk, som fallit i striden, och jämte honom alla 

1 Almgren har (anf. arb., s. 331) med bestämdhet påstått, att Arngrim 
hämtat sitt yttrande om åldrarna frän Snorres Prolog. De skäl, han anför, 
synas mig emellertid föga bindande. Gjessing äter ser i Arngrims uppteck
ning ett bevis för att Snorre ej själv framställt teorin om de tvä åldrarna. — 
Se Olrik, anf. arb., s. 142 ff. 
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de män, som fallit av hans flock, och hölja det med jord och 
stenar. Han lät också draga upp flera andra skepp och lägga 
de döda i dem, "och de högarna ser man ännu söder om 
Frädarberget". I det 32:dra kapitlet av samma saga berättar 
Snorre om Håkon den godes egen grav. Hans vänner förde 
liket lill Säheim i Nordhordaland, kastade där upp en stor 
hög, lade konungen i den fullt väpnad och i sin bästa klädnad, 
men utan annat gods. — Detta skall ha skett år 961. 

Högålderns gravskick, som Snorre, vad Danmark beträffar, 
endast uppger gälla konung Dan och hans ättemän, d. v. s. 
de högsta i samhället, kände han sålunda även, något varierat 
eller fullständigt lika, från motsvarande kretsar i Norge. Det 
är därför med full formell rätt, som han i Håkon den godes 
saga kap. 15, låtit en bonde på Frostatinget tala om "den tro, 
som våra föräldrar och alla våra förfäder haft före oss, först 
i brännåldern och nu i högåldern". 

För Norges del hade Snorre dock föga bruk av denna in
delning, enär de första norska kungar, han på ett obetydligt 
undantag när berättar om, voro begravda enligt det furstliga 
gravskick, som motsvarade den danska högålderns. 

Den enda del av konungasagorna, varpå indelningen kunde 
få praktisk användning, var den som gällde de svenska yng
lingarna. Beträffande Svethjud hade han emellertid, såsom ne
dan skall visas, direkta uppgifter om, att redan Oden före
skrivit, att man efter bränningen skulle resa såväl högar som 
bautastenar till minnesmärken, ävensom en direkt uppgift om, 
att högläggning ifrågakommit beträffande Frö. Han måste 
därför i beskrivningen av brännåldern reservera sig med hän
syn härtill och gjorde detta på ett uttryckligt sätt: "Sedan 
Frö blivit höglagd vid Uppsala, reste många hövdingar (tyd
ligen främst i Svethjud) såväl högar som bautastenar till minne 
av sina fränder". När han ytterligare måst tillägga, att bränn
åldern (bränningen) bland svear och norrmän hållit sig obe
stämd, men lång tid efter sedan högåldern (gravläggning utan 
bränning) införts i Danmark, blir ju faktiskt indelningens an-
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passning på svenska förhållanden redan enligt Snorres egna 
utsagor lika konstlad, som den vid studiet av den faktiska ut
vecklingen befunnits otillfredsställande. 

Det är emellertid tydligt, att Snorre verkligen meddelat 
den med särskild tanke på Ynglingasagan. Såsom många 
framhållit och Nerman ytterligare betonat, är det på grund av 
denna inledning, som Snorre i Ynglingasagan konsekvent an
vänder termen "bränd" om alla de äldre konungarna i raden, 
frånsett Frö, och beträffande de övriga termen "höglagd". 

Detta blir särskilt påtagligt vid en närmare granskning av 
Prologus såsom sådan. Den är av dispositionen att döma sna
rast hopfogad av två (eller tre) prologer. Detta kan ej förvåna, 
alldenstund man allmänt antager, att de enskilda konungasa
gorna ursprungligen utgivits var för sig efter hand som de 
blevo färdiga1. Prologus första del är uppenbarligen skriven 
med tanke enbart på Ynglingasagan. Och det är denna del, 
som avslutas med den här granskade redogörelsen för de två 
åldrarna. 

II. Ynglingasagan, kap. 1 — 10. Odens lagar och deras 
närmaste arkeologiska motsvarigheter. 

Enligt Snorres egen utsago i prologen är Ynglingasagan 
skriven på grundval av Thjodolv den kunskapsrikes av Hvine 
dikt Ynglingatal, som utökats med lärda mäns utsagor. Även 
namnes, troligen som källa just för Ynglingasagan, "det släkt
register, vari konungarna och andra storättade män ha upp
räknat sina förfäder". Man antager i allmänhet att isländingen 
Are den kunskapsrike, av vilkens arbete Snorre i en senare 
del av prologen säger sig ha dragit stor nytta, hundra år före 
Snorre i den äldre Isländingaboken skrivit en kortare yng
lingakrönika. Denna är tyvärr känd endast genom Åres ord-

1 O. Storms övertygande kritik (Snorre Sturlassöns historieskrivning, 
Kbhvn 1873, s. 9 ff.) av Maurers förmodan, att prologen arbetats samman 
först efter Snorres tid, vederlägger ej det ovan sagda. 
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knappa stamtavla över ynglingarna i den yngre Isländingabo-
ken och genom den s. k. Historia Norvegiae, vars berättelse 
om Ynglingarna måhända är en översättning, direkt eller in
direkt, av den förstnämnda. De stora överensstämmelserna 
mellan dessa äldre källors och Snorres framställning ge oss 
sålunda direkt anvisning på en av de lärda män, Snorre för sin 
Ynglingasaga rådfrågat. En annan källa, varur Snorre öst, är 
den tillfälligtvis i Ynglingasagan omnämnda Skjoldungasagan. 

Säkerligen är det till följd av den stora betydelse, sist
nämnda källa haft för Snorre och samma eller liknande dan
ska källor för Thjodolv och Are, som den föreliggande Yng
lingasagan i stort blivit sådan den är. Stjerna har med skärpa 
påvisat det orimliga i att Ynglingasagan, frånsett den tidigare 
delen av konungalängden, diktats av svear1. Berättelsen in
nehåller nästan bara nederlag för dem. Där de en gång lik
väl segra, faller hämnden genast tillbaka pä dem, och i andra 
fall, då det synes som om de verkligen vunnit, följer berät
telsen med sympati den besegrade parten. Ynglingasagan från 
och med Aun till och med Ingjald äger karaktären av en upp
räkning av danska bedrifter, utförda mot svearna2. 

Belysande för den dominerande betydelse, danskt käll
material haft för Ynglingasagans tillkomst, är också, att fram
ställningen från de knapphändiga upplysningarna om Fjolne 
och närmast följande konungar på ett naturligt sätt sväller ut 
till allt större bredd t. o. m. Ingjald, men sedan åter blir an
märkningsvärt fåordig beträffande de norska ynglingasmåko
nungarna, vilka tydligen ej stått i lika livlig förbindelse med 
Danmark som de svenska storkonungarna. Man hade eljest 

1 Stjerna, K., Svear och götar under folkvandringstiden (Sv. forn-
minnesför.s tidskr. 12), s. 347 ff. 

2 Däremot föreligger intet skäl att godtaga Bugges av Stjerna delade 
uppfattning, att Ynglingatal och Ynglingasagan diktats i England och senare 
än Snorre uppger. Gustav Storm har i en ypperlig, orienterande uppsats 
påvisat haltlösheten av dessa spekulationer (Ynglingatal, dets Forfatter og 
Forfattelsetid, Arkiv för nordisk filologi. XV: 2, 1898). Jfr B. Nerman, 
Konung Ragnvald i Ynglingatal (Maal og Minde 1914, s. 65 ff.). 
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av isländingen Snorre väntat de utförligaste uppgifterna om 
de både till tid och rum honom mest närstående. 

Emellertid förekomma i Ynglingasagan ocksä notiser av 
helt annan art, notiser som intet ha med danska (eller norska) 
förhållanden att göra och som framför allt äro uttryck för en 
lika storsvensk uppfattning, som de övriga för en dansk. Här 
säges Oden, som ju dock varit den högste guden för alla ger
manfolken, jämte Njord och Frö ha valt Svethjud till sitt slut
liga hemvist och dött där, här kallas en vittomfattande del av 
Europa det Stora eller kalla Svethjud, och i detta land ligger 
Gudhem, liksom vårt Svethjud är Manhem. 

Detta kan vara anledning nog att söka utreda, i vilken 
omfattning Snorres framställning vilar på uppgifter, hämtade 
direkt från det område, varinom Ynglingasagans huvuddel ut
spelas. Härvid faller det sig naturligast att först granska sa
gans 10 första kapitel, vilka väsentligen handla om Oden och 
dessutom om Njord och Frö. Denna avdelnings särställning 
framgår redan av dess bredd, som bjärt sticker av mot fåor
digheten i de närmast följande kapitlen, vilka väsentligen en
dast utgöra parafraser till de första av Snorre anförda (och 
kända?) Ynglingatalsstroferna. Frånsett de allmänt mytolo
giska partierna och vissa andra, främst dem om Gevjon och 
Säming, vilka ensamma stödjas av anförda strofer och äga en 
uppenbar karaktär av interpolationer, ehuru ej utan skicklig
het invävda i sammanhanget, ger framställningen intryck av 
att härröra från en svensk sagesman1. 

Den första delen handlar om det stora Svethjud, i vars 
södra del, vid den i Svarta havet mynnande Tanais (Don), 
Oden och åsarna samt vanerna först bodde och om beträf
fande dessa bevarade sägner. Därefter skildras, hur Oden bröt 
upp från detta Asgård och genom Gårdarike kom till Saxland, 
där han satte sina söner till styresmän och vidare norrut till 

1 I vad män detta intryck skarpes, när Ynglingasagan jämföres med 
Snorres Edda, antydes nedan s. 99 ff. 



74 Sune Lindqvist. 

havet, där han bosatte sig på den ö, som "nu heter Odensö 
på Fyen". Här följer inpasset om Gevjon. Så berättas, att 
Oden for vidare och satte bo vid Mälaren "på den plats, som nu 
heter Fornsigtuna" och nämnas även några av de gårdar, Oden 
gav sina 12 tempelpräster eller diar. Av dessa nämnas endast 
två i fortsättningen vid namn: Frö i Uppsala och Njord i Noa-
tuner. Även om den sistnämnda orten ej kan återfinnas i verk
ligheten, passar dess namn dock gott på en verklig ort i Upp
land likt Fornsigtuna och Uppsala, då Mälarbygden ju är 
Tunanamnens huvudområde, vad Norden beträffar. 

Uppgifterna om Heimdal, Tor och Balder, vilka gudar 
eljest alls ej förekomma i berättelsen, och om deras hem tyckas 
ha en mer mytologisk karaktär och kunna lätt vara tillagda 
av Snorre. 

Sedan berättas om alla de färdigheter, som med Oden 
kommo till Nordanlanden och "som man där länge efteråt 
haft". Härtill äro några namnfunderingar knutna. 

Det följande, 8:de kapitlet börjar sålunda: "Oden satte i 
sitt land (se. Svethjud) de lagar, som förut gällt hos åsarna. 
Sålunda föreskrev han, att man skulle bränna alla döda och 
bära deras ägodelar på bålet med dem. Han sade, att var 
och en skulle komma till Valhall med lika skatter, som han 
haft med på bålet och det skulle han ocksä åtnjuta, som han 
själv grävt ned i jorden. Askan skulle man kasta ut i sjön 
eller gräva ned i jorden och efter bättre folk (ggfga menn) 
skulle man göra en hög till minne och efter alla dem, som 
det var karlatag i, skulle man resa bautastenar, och höll sig 
sedan den seden länge. Då skulle man blota vid vinterns in
träde för gott år och vid midvintern för god gröda; den tredje 
blotfesten, vid sommarens början, var segerblot. Över hela 
Svethjud gav man Oden skatt, en penning för var näsa, och han 
skulle värja deras land mot ofred och blota åt dem till gott år." 

Omedelbart härpå följer ett tydligt inskott, föranlett av ett 
utdrag ur Haleygjatal för att visa den norske Håkon jarl den 
mäktiges ättledning till Oden, och meddelas till förklaring av 
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det däri förekommande ordet Manhem: "Detta Svethjud kal
lades Manhem, men det stora Svethjud kallades Gudhem; om 
Gudhem gingo många berättelser." 

I nionde och tionde kapitlen av Ynglingasagan berättar 
Snorre: "Oden vart sotdöd i Svethjud och när han nalkades 
döden, lät han märka sig med spjutudd och gjorde till sin 
egendom alla vapendöda män. Han sade, att han nu skulle 
fara till Gudhem och där möta sina vänner. Nu trodde sve
arna att han var kommen till det gamla Asgård och skulle 
leva där lill evig tid. Då tog tron på Oden och åkallan av 
honom nytt uppsving. Ofta tyckte svearna sig se honom up
penbara sig, innan stora strider begynte, han gav då somliga 
seger, andra bjöd han till sig, bådadera syntes dem gott. Oden 
vart bränd efter döden och bränningen blev mycket härlig. 
Det var deras tro, att ju högre röken steg i luften, dess högre, 
upphöjd vart i himmelen den, som brändes, och ju mer gods 
som brändes med honom, dess rikare blev han." 

"Njord av Noatuner blev då härskare över svearna och 
skötte blotandet, svearna kallade honom sin drotten, han tog 
skatt av dem. Under hans tid rådde full fred och allsköns 
godår i så hög grad, att svearna därav fingo den tron, att 
Njord rådde för årsväxten och människornas välstånd. I hans 
dagar dogo de flesta diarna och blevo alla åkallade och brända. 
Njord dog sotdöden, han lät också märka sig åt Oden, innan han 
dog. Svearna brände honom och gräto mycket vid hans grav." 

(Kap. 10) "Frö tog då riket efter Njord; han kallades 
drotten över svearna och tog skatt av dem. Han var likt sin 
fader vänsäll och årsäll. Frö byggde i Uppsala ett stort tem
pel och hade där sin huvudstad, vartill han knöt hela sin in
komst såväl i jord som i lösöre. Då uppkom Uppsala öd, som 
sedan ständigt ägt bestånd. I hans dagar begynnte Frode-
freden (i Danmark), då var det också goda år i alla (andra) 
länder, svearna tillskrevo Frö detta och dyrkade honom myc
ket mer än andra gudar, emedan landets folk under hans da
gar blivit mer välsignat med fred och godår än tillförne." — 
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"Frö blev sjuk, och när tillståndet förvärrades, höll man 
rådplägning och lät endast få personer komma till honom 
samt byggde en stor hög med dörr och tre gluggar. När Frö 
dött, buro de honom lönligen in i högen och sade för sve
arna, att han levde, och vaktade honom i tre år. All skatt 
hällde de in i högen, guldet genom en glugg, silvret genom 
den andra och kopparpenningarna genom den tredje. Då fort
for den goda årsväxten och freden. — Då alla svear visste, att 
Frö var död, men årsväxten och freden höll sig, trodde de 
att så skulle det förbliva, så länge Frö var i Svethjud och ville 
ej bränna honom. De kallade honom världens gud och blo
tade mest till honom för god årsväxt och fred under all tid 
därefter." 

Härmed är Ynglingasagans första avdelning slut. Det föl
jande kapitlet ger endast den nödiga omramningen till den 
första av Snorre anförda strofen av Ynglingatal. 

Att den ovan anförda berättelsen gömmer en stor kärna 
av sanning, i vad angår traditionen om åsarnas invandring, 
har visats av Berhard Salin. Denna tradition åsyftar dock hän
delser, som enligt Salin snarast tillhöra 200-talet eller början 
av 300-talet. Hur mycket mer bör man ej då fästa avseende 
vid dess utsagor i de punkter, där berättelsen handlar om 
svensk tro och sed, som visserligen uppgives leda sitt upp
hov till Odens och Frös dagar, men varom ideligen säges, att 
de bibehållit sig "en lång tid sedan". Dessa karaktäristiska 
tillägg kunna fullt jämföras med, att Uppsala öd, som upp
kom på Frös tid, säges sedan ständigt ägt bestånd (kefir hal-
dizk a? sidan). Blotandet till Frö säges också ha fortsatt i all 
tid därefter (alla cevi sidan). Att detta uttalande kunde vara 
berättigat ännu på Snorres tid, förefaller ingalunda osannolikt. 

Att kristen tro införts och framför allt att det kristna grav
skicket helt utträngt det hedniska, var emellertid anledning nog 
för Snorre att på övriga ställen åtnöja sig med att påstå, att 
de åsarnas tid tillskrivna sedvänjorna hållit sig "en lång tid 
sedan" liksom brännåldern enligt prologen bland svear och 
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norrmän, oavsett högålderns inträdande i Danmark. Av histo
riskt perspektiv, vad hednatiden beträffar, ses m. a. o. i alla 
dessa fall intet spår. Det är helt visst till följd av denna brist 
på tradition om i Svealand under hednatiden inträffade för
ändringar i tro och gravsed, som dessa betraktats som urgamla 
och angivits uppkomna under Odens och Frös dagar. I själva 
verket skola de, såsom nu skall visas, befinnas fullständigt 
överensstämma med, vad under vikingatiden och särskilt vid 
dess avslutning varit gällande. 

Odens föreskrift, att man skulle bränna alla döda och 
lägga deras ägodelar på bålet med dem, har i så stor utsträck
ning tillämpats över hela den Skandinaviska halvön allt intill 
kristendomens införande, att dess giltighet för Mälarbygden i 
och för sig säger föga. Men redan det följande yttrandet, om 
gods, som man gräver ned i jorden för att njuta i Valhall, 
har en mer begränsad räckvidd. Ty det råder som bekant en 
påfallande motsättning mellan östra Sverige och övriga delar av 
Norden, främst Norge, i fråga om antalet skattfynd från vikinga
tiden. Ingen vill väl förneka, att norrmän och västsvenskar tagit 
lika stor del som östsvenskarna av de stora gälder, som exem
pelvis konung Ethelred II av England nödgades betala "da
nerna". Det mesta därav, som hittats i jorden, är dock från 
de östra delarna av Sverige, där dessutom arabiska mynt och 
silverarbeten av alla slag äro vida talrikare än i andra delar 
av Norden. Helt säkert gingo mynten snabbt ur krigarnas i 
köpmännens händer och helt visst är mycket av det i svensk 
jord funna angelsaxiska silvret likt det övriga hitfört på fred
lig väg. Därför förete skattfynden, om vi frånse Gotland, där 
storköpmän torde ha funnits runt om på landsbygden nu lik
som under den äldre delen av medeltiden, en synnerligen 
ojämn spridning, med koncentration kring de platser, där se
nare Sveriges äldsta städer växa upp. Oavsett detta sprida de 
sig tämligen jämnt över hela det svenska kulturområdet. Men 
i de typiskt norska kulturområdena med en rik uppsättning 
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vapen och andra järnföremål i gravarna äro silverskatterna vida 
mer sällsynta. 

Man finner ofta i samband med denna Odens lag anförd 
berättelsen om isländingen Skallagrim och hans son Egil, som 
var i sin tur undangömde sitt silver, när de kände döden 
nalkas1. Helt säkert handlade också dessa män efter Odens 
lag. Men att likväl kännedomen om denna föreställning ej 
var allmän på Island, framgår därav, att sagan meddelar full
komligt oriktiga motiv för deras handlingssätt. Skallagrim 
gömmer undan sitt silver i förargelsen över, att Egil ej lämnat 
från sig den fadern tillkommande delen av det silver, kung 
Ethelstan lämnat i bot för Thorolvs fall2. Egil själv gräver 
ned sitt silver, därför att hans dotter och måg, som borde få 
ärva det, övertalat honom att avstå från sin elaka föresats att 
strö ut pengarna på tinget för att fröjdas åt de slagsmål, som 
då skulle följa. Även en tredje snarlik berättelse, i Landna-
maboken, meddelar liknande motiv för skattnedläggningen. 
Lika litet ifrågasättas depositioner för de döda utanför gra
varna i Vatsdölasagan, kap. 2, där fylkeskonungen Kättil i Ro
madalen säger till sin son: "det har varit stormäns sed, ko
nungars och jarlars, våra jämlikars, att fara i härnad och för
värva sig gods och heder, men sådant gods skulle ej räknas 
som arv, så att sonen toge det efter fadern, i stället skulle så
dant gods läggas i högen hos den, som förvärvat det." Det 
förefaller sålunda ur alla synpunkter rimligast, att Snorre er
hållit sin kännedom om ifrågavarande Odens lag från den del 
av Norden, där lagen vid hednatidens slut i största utsträck
ning tillämpats, d. v. s. från östra Sverige. 

"Askan skulle man kasta ut i sjön eller gräva ned i jor
den, efter bättre folk skulle man göra en hög (haug, sing.) till 
minne och efter alla dem, som det var karlatag i, skulle man 

1 Almgren, En sen kvarlefva af en forntida tro. Svenska fornminnes-
fören.s tidskr., bd 10, s. 229 ff. 

2 Egils saga, kap. LVIII. 
3 Ibid, kap. LXXXV. 
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resa bautastenar (bautasteina, plur.), och höll sig sedan den se
den länge." Dessa satser visa tre olika grader av den omvård
nad, man efter bränningen ägnade den döde. Graderingen 
vilar på de dödas olika värde eller samhällsställning, men få
fängt skall man däri söka en antydan om, att det ena bruket 
tillhörde en annan tid än det andra. Här som eljest saknar 
berättaren fullständigt historiskt perspektiv. Han betraktar alla 
de omnämnda sedvänjorna som lika "urgamla". 

De vanligaste minnesvårdar över döda, vi ha i behåll från 
vikingatiden, äro högar, oftast täckande en liten del av askan 
från likbålet, men ej sällan också kenotafer. Vid var gammal 
gård eller by ligger eller har legat en flock sådana, vilka vid 
undersökning pläga uppvisa rätt skilda tider och sålunda kom
mit till efter hand under en lång följd av århundraden. Deras 
antal inom varje av odling e. dyl. ostört gravfält är också ge-
menligen så oansenligt, att tydligen endast bättre folk, såsom 
Snorre meddelar, hedrats med dylika minnesmärken. De flesta 
av alla dem, som under den långa tidrymd, ett bygravfält om
spänner, levat och dött i den närbelägna byn, ha helt säkert 
ej fått några gravhögar eller andra minnesmärken. Man kan 
f. ö. också konstatera, att gravfälten äro talrikast och inne
hålla de flesta och största högarna i de trakter av Mälarland
skapen, som av andra skäl visa sig under yngre järnåldern 
ha varit de förnämsta. Jämför kartorna över Trosaåns dal
gång i denna tidskrift 1918, s. 17, och det enastående grav
fältet vid Birka, vars flesta inbyggare väl räknade sig till 
bättre folk! 

Snorre har sålunda rätt i, att endast bättre folk fingo hö
gar, och vi kunna vara honom tacksamma för att han nämnt 
bruket att kasta askan i sjön, något vartill den arkeologiska 
motsvarigheten ju ej så lätt kan uppvisas. Men det nyss sagda 
kunde lika väl passa exempelvis på en norsk som på en upp
svensk bygd. Så är däremot ej fallet beträffande meddelandet 
om bautastenarna till minne av riktiga karlakarlar. I Norge 
känner man nästan inga bautastenar från vikingatiden, i Dan-
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mark äro de relativt talrika, men ingenstädes i Norden restes 
sådana under vikingatiden lika ofta, som just i Uppland. Den 
starka koncentrationen just dit, eller till Mälarlandskapen över 
huvud av bautastenar med oförgängliga inskrifter, runstenar, 
vittnar tydligt härom. Ingen norrman eller dansk lär väl näm
ligen vilja påstå, att den enastående mängden runstenar i Upp
land bör förklaras så, att skrivkonsten endast där varit till
räckligt utbredd under hela det århundrade, som inom var av 
de nordiska huvudbygderna föregick respektive tidpunkter för 
de kristna sedvänjornas överhandtagande inom dessa. 

På svenska vikingatidsförhållanden tyckas sålunda den 
bekanta Havamalsstrofen om bautastenar bäst passa in. Också 
finnes mer än en gång dess tanke återgiven på uppländska 
runstenar: "Här skall stånda sten vid vägen." — "Större min
nesmärken ingen ägnas än det Ulvs söner, gode svenner, gåvo 
fadern"1. 

Det har anmärkts som efter norsk arkeologisk erfarenhet 
en oegentlighet, att Snorre använder pluralformen bautasteina. 
men strax förut i liknande sammanhang singularformen haug. 
Men mycket ofta möter staina på svenska runstenar, ej blott 
sådana, som tillhöra kristna monument från kyrkogårdarna. 
På runstenen vid Anundshögen i Badelunda nära Västerås står 
det t. o. m., att "Folkvid reste alla dessa stenar". I Vårfru
kyrka sn invid Enköping finnas tvenne monument, vartdera 
bildat av tvenne intill varandra resta stenar. I ena fallet är 
samma inskrift och mönster anbragt lika å båda blocken, i 
det andra komplettera inskrifterna på de två stenarna varandra. 
Bland de många dubbelmonumenten i Täby socken, 2 mil 
norr om Stockholm, vill jag nämna de två stenar, den be
römde Jarlabanke i överensstämmelse med den här behand
lade seden, fast åt sig själv rest vid ändan av ena brofästet 
till en landsvägsbro norr om Täby kyrka. Liknande stenar 
har han, delvis tydligen samtidigt, rest på andra ställen i 

1 O. v. Friesen, Upplands runstenar (Upps. 1913), s. 15 o. 32. 
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eller utom Täby socken, såväl utmed nyssnämnda som tre 
andra vägar, vilka alla fyra utstrålade från den gärd, där Jarla
banke enligt övriga honom och hans familj berörande rist
ningar tyckes ha bott, d. v. s. Hagby eller åtminstone dess 
omedelbara närhet. 

Ej långt från den förstnämnda Jarlabankebron finnes vid 
Broby en annan bro med tre stenar, av vilka tvenne, på ömse 
sidor bäcken, samtidigt rests av änkan, respektive sönerna till 
Östen. På sönernas sten (L. 654) står det, även det i full 
överensstämmelse med Ynglingasagans skildring av Odens la
gar, att de "läto resa dessa stenar och gjorde denna bro och 
denna hög". Flera exempel på, att högen omtalas å stenen, 
kunna anföras (jfr v. Friesen, anf. arb., s. 32). Till Täby socken 
hör också Gudlaugs två stenar, av vilka den ena ägnats en
samt åt sonen Holme, som dog i Langbardaland, och rests 
vid den ett stycke från allfarvägen belägna gården Fittja, me
dan den andra till åminnelse av såväl Holme som initiativ-
tagarinnan själv blivit rest efter all sannolikhet pä ungefär 
samma plats, där den nu finnes, eller på platsen för Täby 
kyrka, vari delar av stenen nu äro inmurade. Den huvudsak
liga överensstämmelsen ifråga om inskrifterna och ornamenti
ken visar, att dessa två stenar utförts efter samma beställning, 
ehuru den ena för gårdens gravfält, den andra för bygdens 
mötesplats1. 

Vilja vi sålunda, såsom sammanhanget och ordalagen väl 
medgiva, uppfatta de av Snorre i Ynglingasagans 8:e kapitel 
meddelade uppgifterna om Odens lagar som en redogörelse 
för, vad man i det gamla Svethjud visste ha varit "urgammal" 
sed inemot hednatidens slut, finna vi dem fullständigt — utan 
alla jämkningar — bekräftas av fornlämningarna och ypperligt 
sammanfatta det just för denna bygd och denna tid karaktä-

1 En otvetydig parallell härtill erbjuda Fastes tvä (eller tre?) ristningar 
i flyttblock eller berg på skilda ställen inom grannsocknen Vallentuna. Det 
synes mig sålunda vara föga skäl att sätta tro till den ofta framställda teorin 
om långväga transporter av runstenar. 

Fornvännen 1920. 6 
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ristiska. De äro inga för oss intresselösa konstruktioner. Det 
behöves ej heller några jämkningar för att inse överensstäm
melsen i sak mellan denna skildring och de i prologens redo
görelse för de två åldrarna instuckna satser, som tyckas ha 
särskild syftning på svenska förhållanden. 

III. Brännåldern och högåldern: Två motsatta 
uppfattningar om livet efter detta. 

Det är helt visst med full rätt, som man satt en genom
gripande förändring av föreställningarna om livet efter detta i 
samband med de stora motsättningar, som förefinnas mellan 
den äldre och yngre bronsåldern lika väl i Norden som inom 
ett mycket vidsträcktare område. Under större delen av den 
äldre bronsåldern lade man de döda obrända i ofta väldiga 
högar och försedda med en rik personlig utrustning; under 
den yngre bronsåldern brände man dem och nedsatte en del 
från bålplatsen uppsamlade benskärvor merendels i en äldre 
hög eller under flat mark, alltså utan att bekymra sig om 
något besvärligare högbygge. Med benen nedlade man på sin 
höjd få och obetydliga metallföremål; i stället gjordes nu för 
de dödas räkning en mängd depositioner utanför gravarna i 
mark och mosse, så att depåfynden från yngre bronsåldern 
äro vida talrikare än de från äldre bronsåldern, vilka alla torde 
ha tillkommit i andra syften. Tydligen ansåg man under den 
äldre bronsåldern, att den döde bodde i högen, under yngre 
bronsåldern åter dominerade en motsatt uppfattning: att an
den var helt frigjord från de jordiska kvarlevorna. Men det 
egendomliga förhållandet, att i Norden övergången från rik 
utrustning i gravarna till rika depåer utanför gravarna i samma 
syfte inträffar senare än övergången från jordande till likbrän
ning, tyckas ange, att det nya gravskicket spred sig hastigare 
över Europa än den dödsuppfattning, som varit dess egent
liga upphov. Redan detta utgör en varning mot den helt visst 
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förhastade slutsatsen, att jordande ständigt vilar på föreställ
ningen, att den döde bor i graven, och bränningen på en 
motsatt åskådning. 

Även beträffande järnåldern har man emellertid upprepade 
gånger rätt att bakom gravskickets och fyndbeslåndets tvära 
växlingar ana genomgripande omsvängningar i föreställningarna 
om livet efter detta. Det kan sålunda bl. a. förtjäna mödan 
att söka utreda, om ej olika dödsåskådningar utmärka bränn-
och bögåldrarna. 

Brännålderns uppfattning om livet efter detta är fullt kon
sekvent uttryckt i de delar av Ynglingasagans 10 första kapi
tel, som, efter vad jag ovan sökt visa, förutsätta en svensk 
meddelare. Gravhögarna, liksom bautastenarna, äro endast 
minnesmärken (til mlnningar, kap. 8)1. Svearna brände Oden, 
då han dött, och trodde, att han, såsom han själv förutsagt, 
for till Gudhem eller det gamla Asgård för att leva där till 
evig tid (kap. 9). Då svearna 3 år efter Frös död fingo vetskap 
om denna händelse och då besinnade, att ändock den honom 
tillskrivna goda årsväxten och freden hållit i sig, trodde de 
att så skulle det förbliva, så länge Frö var i Svethjud, och 
ville ej bränna honom (kap. 10). Det var alltså likbränningen, 
som möjliggjorde eller åtminstone påskyndade dödsresan. Även 
trodde svearna, att ju högre röken från likbålet steg i luften, 
dess högre upphöjd vart efter döden den, som brändes (kap. 9). 

Med skäl ha som ypperliga paralleller härtill anförts ett par 
av de yttranden, som en av ryssarna fällde till tolken vid den av 
araben Ibn Fadhlan år 921 eller 922 bevittnade likbränningen 
vid Volga: "Vi bränna den döde i ett ögonblick, så att han oför
dröjligcn går in i paradiset", och "Den kärlek, som hans herre 
(gud) hyser till honom, gör att vinden redan blåser och i ett 
ögonblick tager honom med sig." Det torde icke vara någon 
tillfällighet, att den, som fällt dessa yttranden, var en nordbo 
i Ryssland och sålunda av allt att döma snarast en svensk. 

1 Jfr Knut Stjerna, Fasta fornlämningar i Beowulf (Antikv. tidskr., 
18:4), s. 33. 
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Odens lag om i jorden nedgrävt gods (kap. 8), vilken, 
som vi sett, längst tyckes ha varit i flitig tillämpning bland 
svearna, hör otvivelaktigt ihop med brännålderns Valhallstro. 
Jämsides med gravskicket ange dylika skattfynd tidpunkten 
för Odenstrons fulla seger, särskilt i Danmark. Den måste sam
manfalla med den tidpunkt, då de under några av de första 
århundradena av vår tideräkning vanliga danska gravlägg
ningarna med rik utrustning upphöra och guldskatternas nästan 
gravfyndlösa epok vidtager. År 1915 har Carl Neergaard i Aar
beger lämnat en grundlig redogörelse för de danska guldfyn
den från denna tid och deras geografiska fördelning. Han har 
därmed på ett övertygande sätt visat "at man nseppe til För
klaring af den paafaldende Mangel af samtidige Gravfund fra 
Starstedelen af Landet tor gribe til saa dybtliggende Aarsager 
som Folkeforskydninger, Udvandringer og Indvandringer. Den 
Omstaendighed, at Guldfundene fra Tiden ved og naermest efter 
det 1. Aartusindes Midte i hvert Fald paa Sjaelland og Fyen 
optrsede sammesteds som de rige Gravfund fra nasrmest forud-
gaaende Aarhundrcder og vaesentligst kun dér, turde tyde paa 
en Kontinuitet i Udviklingen, som er meget sigende." 

Högålderns dödstro, klart fattad, måste ha varit en helt 
annan. Måhända finna vi dess innebörd och uppkomst lät
tast genom att ånyo begagna den efter Shetelig dragna paral
lellen mellan vikingatidens nordiska furstegravar med rikt ut
styrda gravkamrar, eventuellt även skepp, å ena sidan och 
Karl den stores präktiga grav i Aachens katedral å den andra 
sidan. Enligt kristen uppfattning vilar Karl den store där (om 
än hans själ befinner sig i skärselden) allt intill den yttersta 
dagen, då han uppstiger ur graven. Intet är naturligare än 
att finna uttryck för en till lämpliga delar likartad uppfattning 
bakom vikingatidens nyssnämnda västnordiska kammargravar 
(och deras motsvarigheter vid Ansgars Birca), vilka ju alla i 
arten av sitt rika inventarium i mångahanda måtto visa en 
stark påverkan av den karolingiska eller övriga västeuropeiska 
världens kristna kultur. 
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Då med brännålderns gravskick dess dödsuppfattning kan 
väntas ha levat kvar ej blott i Svethjud, utan även bland de 
breda lagren av Norges befolkning ännu vid tiden för kristen
domens lagtagande, vore det onaturligt, om ej även utanför 
den rent mytologiska diktningen drag av Valhallstron mer eller 
mindre tydligt skulle ha kommit till uttryck i många av me
deltidens isländska berättelser. Det är fastmera anmärknings-
värdt, att antydningar därom så sällan möta i de isländska 
uppgifter om gravläggningar på ön, vilka blivit sammanförda 
av Kr. Kålund i Aarbeger 1870. I Nials saga, kap. 80, berät
tas, att vid Gunnars högläggning tog sonen Högne Gun
nars hillebard, sägande: "jag vill lämna min fader den, så att 
han kan ha den med till Valhall och visa den där på vapen-
tinget." En andra gång omnämnes Valhall i Gisle Surssons 
saga (kap. 24); Torgrim säger vid Vesteins högläggning: "det 
är sed att binda helsko på folk, på vilka de kunna gå till 
Valhall, och det vill jag göra med Vestein." Sedan han så 
gjort, yttrade han: "ej kan jag binda helsko, om dessa lossna." 
Men redan i samma saga (kap. 31) får den andra uppfattning, 
som tyckes bättre överensstämma med högålderns gravskick, 
ett uttryck: När Gisle dräpt Torgrim och denne blivit hög
lagd i skepp, tar Gisle en omättligt stor sten och slänger den 
våldsamt ned i skeppet, yttrande: "ej kan jag fästa skepp, 
om vinden rubbar detta." 

I Laxdölasagan (kap. 17) berättas, att när Hrapp låg för 
döden, befallde han, att man skulle gräva honom en grav un
der eldhusdörren och placera honom stående däri, så att han 
desto noggrannare skulle kunna se till sitt hus. 

Enligt Hönsa-Thores saga (kap. 17) befallde Tung-Odd, 
att man, när han dött, skulle flytta honom upp på ett fjäll; 
därifrån ville han se ut över Tungan. 

Enligt Eyrbyggiasagan (kap. 34) ödelägger Torolv efter 
döden hela dalen som gengångare, till dess att sonen Arnkel 
gräver upp honom, flyttar honom lill en avsides höjd, jordar 
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honom ånyo och tvärs över höjden uppför ett stängsel så högt, 
att blott en flygande fågel kan komma däröver. 

Sitt bästa och genom den bundna formens konserverande 
inflytande därjämte mest pålitliga uttryck får emellertid, vad 
Island beträffar, samma dödsåskådning i Landnamaboken 
(Hauksb.), k. 60: landnamsmannen Asmund Allesson vart hög
lagd (heygdr) i Oxl och lagd i skepp och med honom hans 
träl, vilken dödade sig själv och ej ville leva efter Asmund. 
Trälen lades i skeppets andra stam. Litet senare drömde As
munds vän Thorv, att Asmund sade sig hava men av trälen. 
"Platsen heter Asmundarleidi, där han är höglagd. Denna visa 
hördes ur hans hög: Ensam bebor jag stamrummet på sjö
kungens häst (skeppet) i stenarnas sättning (högen), det är 
ingen trängsel av folk på däcket; jag bor på spanthästen (skep
pet); (godt) utrymme är dock bättre för den stridskunnige än 
dåligt följe. Det (att en träl utgör mitt följe) skall folket länge 
minnas. Jag kan styra bränningens djur (skeppet)1. Härefter 
gick man till högen och togs trälen ut ur skeppet." 

Det är ju också denna uppfattning, att den döde lever ett 
ensligt liv i högen, fägnande sig åt föremål, han fått med sig, 
som präglat den bekanta benämningen "högbo." 

Vad Norge beträffar, har Snorre till sin ovan återgivna 
skildring av Håkon den godes grav, vilken ju beskrives lika 
med konung Dans, fogat följande uppgift: "De talade vid hans 
grav så, som det var hedniska mäns sed, och visade honom 
till Valhall." Huruvida Snorres beskrivning av graven är rik
tig, må lämnas därhän, men att Valhallstron ej för dem, som 
rett den, varit främmande, därom vittnar Eyvind Skaldefördär-
varens samtida, ståtliga dikt Hakonarmal. 

Då emellertid de danska och norska furstegravarna under 
högåldern så väl stämma överens med, vad som efter de is
ländska sagorna var den samtida gravseden på Island, kan 

1 Landnåmabök, udg. av Det kgl. nordiske Oldskrift-Selskab (genom 
Finnur Jönsson), Kbhvn 1900, s. 25, där den här följda översättningen av 
dikten lämnas. 
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det knappast betvivlas, att man, trots nyssanförda exempel, i 
Danmark och Norge företrädesvis haft samma föreställning, 
som tyckes ha dominerat på Island. Därom vittna ock de många 
berättelserna om hårda duster, gravplundrare haft att utkämpa 
mot högbor för att komma i besittning av deras ägodelar, 
eller berättelsen om att Oden (Ynglingasagan, kap. 7) och 
andra kunde väcka de döda ur jorden och tala med dem. 

Framför allt synes det ej kunna lida något tvivel om, att 
samma föreställning behärskade dem, som i Vestfold uppfört 
de präktiga skeppshögarna vid Gokstad, Borre och Oseberg. 

Redan om man betraktar den tunga sten och den grova 
tross, varmed Osebergsskeppet förankrats, får man det intrycket, 
att man velat säkert fästa skeppet. Det ordentliga, hänsyns
lösa sätt, varpå man sedan stenat över detta, har tolkats på 
samma sätt. Varje tvivel måste dessutom försvinna, när man 
läser Thjodolvs strofer om de norska ynglingarna och ihägkom-
mer, att de diktats för den Ragnvald, vars far, farbror och fars 
styvmor på goda grunder antagas vara de, som lagts i de 
nämnda tre skeppshögarna1. 

Så säger Thjodolv: "nu ligger krigsmannens undfägnare 
(Östen) under sjöns ben (stenar)"; "med den tredje jovurn (Halv
dan mil de) stämde den i roset boendes dotter möte och 
på Borre gömde segersälla män härskaren"; "nu ligger den strids
djärve härkonungen (Olov, Ragnvalds fader) på Geirstadir, där 
en hög (den med Gokstadskeppet) uppkastats över honom." 
Likaledes om svensken Yngvar: "Österns hav kväder djupets 
sång till gamman för den fallne jovurn". 

Thjodolv synes sålunda i ingen av de strofer, som med 
största sannolikhet helt äro hans verk, och ej heller i strofen 
om den svenske Yngvar tänka på en omedelbar Valhallsresa, 
däremot gör han en antydan därom i en av de första bland 
Ynglingatals de svenska ättmedlemmarna behandlande strofer, 
vilka tyckas gå tillbaka på en äldre, svensk ynglingadikt. "Ett 

1 A. W. Bregger, Borrefundet og Vestfoldkongernes Gräver (Viden-
skapsselskapets [i Kristiania] Skrifter, II. Hist. filos. kl. 1916. Nr 1). 
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trollkunnigt väsen kom Vanlande att besöka Viles broder 
(Oden)". — Vanlande är ju också den ene av de två, om vilka 
dikten direkt uppger, att de brändes. 

Om en av de svenska ynglingarna, vilka alla enligt arkeo
logiska vittnesbörd blevo brända, dock ingen med visshet i 
skepp (efter vad jag i en följande uppsats hoppas kunna visa), 
finna vi alltså en syftning på Valhallsresan, men om de nor
ska ättmedlemmarna, som åtminstone i allmänhet blivit hög
lagda obrända i kammargravar med skepp, antydes samma 
dödsuppfattning som i den pä Asmundarleidi med skepp hög-
satta islänningens nyss anförda kväde ur graven. 

Lägges härtill, att vid många tillfällen färden till Valhall 
uppgives verkställas ridande, åkande eller gående, men att in
tet exempel ur den fornnordiska litteraturen anförts på, att den 
döde antogs segla vare sig dit eller till något annat dödsrike 
"på andra stranden", måste sålunda den så länge och så ofta 
upprepade teorin, att en dylik föreställning föresvävat dem, 
som anlagt skeppsgravarna, uppgivas vad högåldern, d. v. s. 
vikingatiden beträffar. Skeppet i högen var tydligen likt öv
riga ägodelar ämnat till högbons förnöjelse under den lång
variga ensligheten. Det är fil. stud. Tord 0:son Nordberg, 
som i ett föredrag om de nordiska skeppsgravarna inför det 
arkeologiska seminariet vid Stockholms Högskola fäst min 
uppmärksamhet på bräckligheten av de anförda skälen för den 
så ofta upprepade hypotesen om ett samband mellan dessa 
skeppsgravar och tron på en sjöfärd till dödsriket. 

Med det ovan sagda vare emellertid ingalunda förnekat, 
att en dylik föreställning kunnat ligga bakom anläggningen 
av de äldsta nordiska skeppsgravarna (med eller utan brän
ning), ursprungligen kunnat tillhöra berättelserna om Skölds, 
Hakes och Balders hädanfärder och eventuellt även ännu un
der vikingatiden stått levande för befolkningen inom andra 
delar av det stora, i mycket så heterogena nordiska området, 
exempelvis på Gotland. Men lika naturlig, som Karonsmy-
tens spridning till Norden tyckes vara för den tid, då nord-
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borna mottogo så mycket från den hedniska antiken, lika främ
mande förefaller den vara för den tid, då i stället den kristna 
kulturen i Västerlanden så kraftigt påverkade den nordiska så
väl i materiellt som andligt avseende och sålunda de största 
förutsättningar funnos för återuppväckandet av de föreställ
ningar om de dödas kvarboende i gravarna, vilka väl lågo 
djupt rotade i folkmedvetandet allt sedan stenåldern och exem
pelvis träda fram i Beowulfkvädets berättelse om draken, som 
ruvade på sina skatter i högen. 

På Island och i Norge hystes alltså under vikingatiden 
jämsides tvänne väsensskilda föreställningar om livet efter detta. 
Minnena därav voro, när de isländska släktsagorna författades, 
fullständigt intrasslade om varandra; Snorre kan knappast ha 
klart insett skillnaden mellan dem. Att hans skildring i Yng
lingasagan av Odens gravskick m. m. likväl så konsekvent 
bygger på enbart den ena av dessa föreställningar, torde där
för utgöra ett ytterligare bevis för, att hans berättelse i detta 
fall återger, vad som meddelats honom av en man från det 
uppsvenska område, där det mot den andra dödsuppfattningen 
logiskt svarande gravskicket under vikingatiden var och där
jämte i stort sett även i äldre tider varit vida mindre allmänt 
brukligt än inom någon annan del av Norden. 

IV. Ynglingasagan, kap. 11 och följ. Ynglingarnas 
döds- och gravplatser. 

Det är först från och med ll:te kapitlet av Ynglingasa
gan, som Ynglingatal utgör stommen för framställningen. Detta 
kväde är författat av norrmannen Thjodolv den kunskapsrike 
från Hvine (trakten omkring Kvinesdal i Lister och Mandals 
amt). Han har enligt Snorre däri uppräknat 30 förfäder, far 
farfar, farfarsfar o. s. v. till Ragnvald heidumhaere, en småko
nung i Vestfold (Jarlsbergs och Larviks amt). Kvädet berättade 
enligt Snorre om vars och ens död och gravställe. "Död och 
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begravning" vore mer träffande, ty liksom dikten beskriver, 
både hur döden kom och hur begravningen skedde (eller hur 
graven ser ut), meddelar den också platsen för den förra 
tilldragelsen lika väl som för den senare, och i sitt av Snorre 
kända och återgivna skick innehåller den faktiskt flera upp
gifter om dödsplatser än om gravplatser. 

Båda dessa uppgifter äro, i klar avfattning, bevarade en
dast beträffande flertalet norska medlemmar av ätten: Halvdan 
vitben dog på Toten, är begraven i ett stenkummel (vid Skäreid) 
i Skiringssal; hans son Östen (dog på sjön) och ligger under 
stenar på Råets spets nära Vodlaströmmens ända; Halvdan 
den givmilde och matsnåle, som bodde på Holtar, stämdes 
från hemmet (Holtar)1 till möte av Hel och begrovs vid Borre; 
Gudröd mördades på Stivlusunds urgamla flodbädd; hans son 
Olov slutligen dog vid Foldens brädd och ligger begravd på 
Geirstader, täckt av en hög. 

Om Olov trätälja finnes blott bevarat den lokaluppgiften, 
att han, som dragit bort från Uppsala, brändes "vid den våg 
som plöjer vidden" (Noreen). 

Även för de uppländska ynglingarna tyckes diktaren ha 
velat meddela både döds- och gravplats: "Beträffande yng
lingakonungens gravrör hade jag ofta sport kunnige män där
om, var Domar blivit lyft å Halvs dönande bane", står det i 
en av de första bevarade stroferna. Emellertid finnas upp
gifter om "gravplatserna" endast i två eller tre av de beva
rade stroferna: om Vanlande att han brändes på Skutans 
brädd; om Domar att han brändes vid Föret och om Yngvar 
att "Österns hav kväder djupets sång till gamman för den 
fallne jovurn". Om åtskilligt fler, tio eller elva, meddelas där-

1 Denna tolkning av ör heimi är väl språkligt berättigad och förefaller 
med hänsyn till diktens allmänna syfte vara naturligare än den i ett annat 
sammanhang helt visst naturligare översättningen: ur världen. Den över
ensstämmer också med Snorres uppgift, att Halvdan dog sotdöd, vilken väl 
här som sä ofta annars, där detsamma säges om andra Ynglingakonungar, 
endast vilar pä Snorres uppfattning av diktens innehåll. 
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emot dödsplatserna: Fjolne drabbades av dödsdomen, där Frode 
bodde (d. v. s. i Leire). Dag mördades, då han kom till Vorve, 
som ligger västerut från Svethjud, Agne hängdes vid Tören 
(Södertörn) och Jorund vid Limfjorden, Aun sotdog i Uppsala, 
(Egil hade flytt ur landet, då han föll för galten), Ottar föll i 
Vendel, Adils störtade från hästen i Uppsala, Östen innebrän-
des på Lovund, Anund mördades 'und HiminfjQllum' och 
Ingjald brände sig inne på Räninge. 

Då Ynglingatal är diktat av en norrman för norsk publik, 
är det helt naturligt, att beskrivningen av gravplatserna tagit 
det minsta utrymmet. Likaledes är det fullt naturligt, att det 
mesta av denna art, som kan ha funnits, gått förlorat, innan 
kvädet upptecknades (av Are) i det bristfälliga skick, vari Snorre 
kännt det. De om konungarnas död handlande stroferna, vari 
notiserna om dödsplatserna instuckits, hade ett större, biogra
fiskt intresse1. 

Undersöka vi nu Ynglingasagans motsvarande geografiska 
notiser, finna vi lätt att dessa, i den mån de innebära något 
nytt utöver de meddelade stroferna, äro av tvenne slag. 

En första, mindre grupp bildas av sådana uppgifter, som 
Snorre väl lånat av Are (och i flera fall återfinnas i Historia Nor-
vegiae) eller ansett sig kunna själv utläsa ur diktens bildspråk. 
De äro: 

1. Vorve, dit Dag var på väg, när han mördades, ligger 
i Reidgotaland (Jylland), mordplatsen bestämmes närmare som 
Skjotansvad eller Vapnavad. Jfr H. N.: "Danerna dödade ho
nom vid ett vad, som kallas S. eller V." (Dagr quem Dani in 

1 Noreens rekonstruktionsförsök av dikten, varvid pä åtskilliga ställen 
omgruppering av stroferna företagits, belyser utmärkt det sagda. Var av 18 
uppländska ynglingakonungar antages ha erhållit tre åttaradiga strofer. Av 
dessa är den första förlorad helt i I, hälft i 4 fall, den andra helt i 3, hälft 
i 8 fall, men den tredje helt i 7 och hälft i ytterligare 7. Antager man, att 
beträffande mänga konungar intet sagts om begravningen eller att Tjodolf 
ej ansett sådan ha ägt rum, bli möjligen de av Noreen angivna platserna 
för de förlorade stroferna i flera fall mera diskutabla, men den tankegång, 
jag följer, påverkas ej därav. 
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quodam vado, quod Sciotansvath vel Wapnawath dicitur, . . . 
occiderunt). 

2. Yngvar, som härjat vid Stein i Estland, föll därstädes; 
han är höglagd "vid själva sjön" i Adalsysla. H. N. meddelar, 
att han dödades under ett vikingatåg på en ö i det Baltiska 
havet, vilken av folket kallas Eysysla (in expeditione occisus 
est in quadam insula Baltici maris, quae ab indigenis Eysysla 
vocatur). Snorre har tydligen här, som i flera fall, ansett sig 
kunna tolka Thjodolv bättre än Are (H. N.), men båda bygga 
på dikten: "Sjöns hjärta" (lagar hiarta), där kungen föll, är 
för Are en ö, diktens Syslu kind följaktligen Eysyslas folk 
(Öselborna). Snorre åter ser i det förra ett ortnamn, "Sten", 
Sysla utfyller han då naturligen till Adalsysla, (den kontinen
tala) huvuddelen av det estniska området. 

3. Bröt-Anund låta både Are och Snorre dö i Himinheid, 
dikten, som de i övrigt här tolka olika, har und HiminfjQllum. 

4. Till samma grupp hör väl snarast också Snorres med
delande, att Olov trätälja innebrändes vid Vänern. 

Det torde observeras, att alla dessa uppgifter avse döds
platser utom uppgiften om Yngvar, att han högsatts vid själva 
sjön, vilket endast omskriver diktens ord, att "Österns hav 
kväder djupets sång till gamman för den fallne jovurn." 

Den andra gruppen av Snorre meddelade lokaluppgifter 
ha en helt annan karaktär: 

5. Om Agne meddelar visserligen redan H. N. en exakt 
dödsplats: "honom dödade hans egen hustru invid orten Agnafit, 
som nu kallas Stockholm" (istum uxor sua juxta locum Agna
fit, qui nunc Stockholmr dicitur,... interfecit). Snorres skild
ring förråder emellertid en meddelare med än bättre lokal
kännedom. När Agne kom hemseglande från Finland, "lade 
han till vid Stocksund, han satte upp fälten söderut på "filen" 
(strandängen), där var då skog . . . Kung Agne blev bränd där 
och platsen, på östra sidan Tören, väster om Stocksund, har 
sedan dess kallats Agnafit." 1 sjunde kapitlet av Olov den he
liges saga lämnar Snorre ännu andra noggranna geografiska 
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upplysningar om samma trakt, vilka i likhet med de här åter
givna knappast behöft missförstås. 

Övriga till den andra gruppen hörande lokal- och grav
uppgifter handla alla om Uppsala och dess omedelbara om
nejd: 

6. Vanlandes död uppgives ha timat i Uppsala, till den 
av Thjodolv omtalade bränningen på Skutans brädd fogas 
upplysningen: där restes hans bautastenar1. 

7. Om Domar, som enligt Ynglingatal värkbiten brändes 
vid Föret, berättar Snorre, att "han vart sotdöd i Uppsala, 
förd ut på Fyrisvallarna och bränd där på åbrinken; och där 
äro hans bautastenar". 

8. Älvs och Yngves död i tvekamp lokaliseras av Snorre 
till Uppsala, och de sägas ha blivit höglagda på Fyrisvallarna. 

9 och 10. Både om Aun och om Adils meddelar redan 
Thjodolv, att de dött i Uppsala; Snorre tillfogar om vardera, att 
han blivit höglagd där. 

11. Egil hade enligt Thjodolv flytt ur landet, innan han 
träffades av galttrynets svärdsklinga, vilket ju tyckes vara en 
förvanskning av Beowulfkvädets uppgift, att han, då han ej 
trodde sig kunna försvara sin skatt, barn och maka, flytt upp 
under jordvallen, tydligen till en fornborg i Uppsalatrakten, 
där han föll för den geatiska kämpen Eofors (Galtens) svärd. 
Snorre meddelar, i anslutning till Historia Norvegiae, att han 
under jakt ihjälstångades av en ilsken tjur. Dessutom till
lägger Snorre, att han blev höglagd i Uppsala. 

I det behandlade partiet av Ynglingasagan namnes även 
om begravningen av tre till Ynglingaätten ej hörande konungar. 
Karaktäristiskt är, att beträffande Gudlaug, som föll för Yngves 
söner i Danmark, ej meddelas annat än vad en anförd strof 

1 Skutan har tolkats (jfr Nerman, Rig 1919, s. 50) än som Skuttungsån, 
än som Skytän, den frän Vendel kommande ä, som 2,6 km. NNO om G:la 
Uppsala sammanflyter med den ej mer betydande ä, vilken nu alltifrån käl
lan kallas Fyrisån. Dä Fyris ju först i senare tid blivit ånamn, kan namnet 
Skuta tänkas ha avsett huvudan alltifrån Vendel till Föret eller Mälaren. 
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ur Haleygjatal i huvudsak innehåller, medan strax efteråt en 
livfull skildring lämnas av den egendomliga dödsfärd, den på 
Fyrisvallarna sårade kung Hake företog, samt att Auns sam
tida Halvdan säges ha sotdött i Uppsala och blivit högsatt där. 

, Det råder sålunda en påfallande skillnad mellan de två 
grupper, vari Ynglingasagans notiser om Ynglingakonungarnas 
död och begravning här indelats. Den förra gruppen, med 
vilken notisen om den nyssnämnde Halogalandskungen Gud
laug hör samman, rör sig väsentligen om, var ifrågavarande 
personer dött. De bygga uppenbarligen på bildliga uttryck i 
anförda strofer eller på annan redan före Snorre på västnor-
disk botten nedskriven tradition. De överensstämma till fullo 
med de flesta av de i Ynglingatal direkt meddelade lokalupp
gifterna däri, att beskrivningen ej är tillräckligt uttömmande, 
för att platserna med ledning därav mer än undantagsvis 
kunna identifieras. 

Tvärtom synes det faktiska underlaget för den andra hu
vudgruppen, med vilken notiserna om Hake och Halvdan sam
manfalla, städse vara kännedomen om de åsyftades gravar, 
frånsett notiserna om Agne, som stödes av ortnamnet, och om 
Hake. Dessutom har Snorre lika väl som beträffande Stock
holmstraktens geografi blivit noggrannt underrättad om Upp
salanejden och dess fornminnen, efter som han om de i Upp
sala avlidna konungarna nämner, att de fått: Vanlande bauta
stenar vid den av dikten anvisade Skutan, Domar likaledes 
stenar på åbrinken till Fyrisvallarna, Alv och Yngve hög(ar?) 
på Fyrisvallarna, Aun, Egil, Adils och dansken Halvdan högar 
vid själva Uppsala. 

Man har nog uppfattat alla de av Snorre meddelade noti
serna om konungarnas gravplatser och gravsättning såsom en 
med Ynglingasagan i övrigt fast sammanknuten del. Att man 
ställt sig så skeptisk även mot sagans uppgifter av denna art 
beror enligt Nerman (Fornv. 1917, s. 260) på, "att man vid sago
forskningen icke skiljt emellan sådana uppgifter, till vilkas upp
diktande anledning förefinnes och som lätt förändras, och så-
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dana, som måste förutsätta tradition och icke lätt förändras. Man 
diktar uppgifter av allmännare art, man omformar och omvär
derar verkligheten, då tendensen så fordrar eller då möjlighet 
förefinnes att på ifrågavarande uppgift aptera motiv eller mo
ment från annat håll. Men man diktar icke nakna sakupp
gifter utan tendens. Det har knappast funnits någon anled
ning att uppdikta eller förändra de tendenslösa sakuppgifterna 
om Ynglingarnas gravplatser och gravarnas karaktär." 

Denna viktiga principfråga kommer uppenbarligen i ett 
nytt läge om "den andra gruppens" gravuppgifter härröra från 
en helt annan, närmare källa än övriga motsvarande uppgif
ter i Ynglingasagan. Det kan ju ha varit en med Uppsala
traktens fornminnen väl förtrogen man, som muntligen lämnat 
Snorre dem, eller lika gärna — om ej starka skäl av annan art 
tillkomma (jfr nedan) — meddelat honom, alt vid Skutan och 
på strandbrinken vid Fyrisvallarna funnos bautastenar, på Fy
risvallarna och vid (Gamla) Uppsala högar, kanske alla bä
rande namn, som kunde sättas i samband med nägra bland 
de av Thjodolv uppräknade fornkonungarna. Snorre har i så 
fall i dessa; uppgifter funnit ett viktigt stöd för berättelsens 
sanning och följaktligen varit angelägen om att meddela dem. 

Att man i Uppsalatrakten på 1200-talet haft lika god kän
nedom om de gamla ynglingarnas stamträd som Snorre tack 
vare Thjodolvs dikt, kan anses tvivelaktigt (jfr dock nedan). 
Men att en upplänning, som exempelvis kände till en domare-
ring vid Fyrisvallarna, skulle erinra sig den, när Snorre be
rättade honom om den Domar, som brännts vid Föret enligt 
Thjodolv, är helt naturligt, liksom att både han och Snorre 
skulle vara övertygade om samhörigheten. De många forn
lämningar och källor i Sverige, som nu bära namn av sagans 
Hagbard och Signe och utpekas som dessas gravar etc, utgöra 
talande exempel, vartill många andra skulle kunna fogas, på lik
nande av folket uppdiktade "nakna sakuppgifter utan tendens." 

Professor Henrik Schuck har 1904 i sina Studier i nordisk 
litteratur- och religionshistoria givit ett intressant exempel pä, 
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att även en modärn forskare med kritisk läggning kan vara 
benägen för liknande, låt vara mera reserverade slutledningar. 
Domar skulle enligt hans i nämnda arbete (II, s. 281) fram
ställda uppfattning vara en rituell företrädare för en gud, likt 
en rad andra av Ynglingatals äldsta fornkonungar. För att 
öka sannolikheten härav erinrar han om de många stenkretsar, 
som kallas domareringar och som ofta finnas invid offerkällor! 

Professor Oscar Almgren har fäst min uppmärksamhet på 
den även i detta sammanhang värdefulla uppgift, som han i 
Fornvännen 1908, s. 102 f. avtryckt efter Olov Rudbeeks At-
lantika. En (på båda ställena avbildad) romersk bronsurna an
träffades år 1689 nära Gränby i Vaxala, alltså rätt nära "åbrin
ken" vid Fyrisvallarna. Invid stodo två stora, resta stenar, 
som enligt folksägnen varit domare, men blivit förvandlade till 
dessa stenar. Redan Rudbeck anför många andra exempel pä 
att resta stenar på andra håll likaledes förklaras vara till sten-
stoder förvandlade domare eller brudskaror och liknande sägner 
kunna än i dag antecknas flerstädes i Sverige. 

Det är ju rimligast att antaga, att flertalet av de många 
stenkretsar, som ännu av folket i bygderna kallas domareringar, 
domaresäten eller annorlunda sättes i förbindelse med domare, 
städse kallats så eller förklarats på liknande sätt allt sedan 
den tid, då de fyllde en mot namnet svarande uppgift, vilket 
ofta nog vill säga åtminstone alltsedan århundradena omkring 
Kristi födelse. I särskilt hög grad kan detta antagas om de 
av Rudbeck beskrivna stenarna i Vaxala, eftersom denne fantasi
fulle forskare i detta fall, såsom ordalagen utvisa, uppenbar
ligen relaterat en lokal folksägen. Kanske är det alltså dessa 
stenar, som Snorre i kapitlet om Domar syftar på. 

Det vore i så fall icke det enda i Snorres konungasagor 
anträffade exemplet på kvasivetenskapliga eller folkliga kom
binationer utan sakligt underlag. Ett annat torde förtjäna här 
anföras, enär det förut ej tyckes ha funnit sin naturliga för
klaring. I Harald Hårfagres saga, kap. 43, berättas, att Ha-
ald "högsattes på Haugar vid Kormtsund. Vid Haugasund står 
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en kyrka, men vid själva kyrkogården i nordväst är kung Ha
rald hårfagres hög. Väster om kyrkan ligger hans gravsten, 
som en gång legat över hans gravplats i högen; den är 13,5 fot 
lång och nära 2 alnar bred. I mitten av högen var kung Ha
ralds gravplats. En sten var ställd vid huvudet, en andra vid 
fötterna och hällen låg ovanpå dem och var desslikes utom
kring (graven) från ömse sidor understödd med stenar. Samma 
stenar stå nu där på kyrkogården, vilka förut voro i högen 
och här blivit beskrivna." Detta har tolkats så, att man vid 
skövlandet av en Harald med rätt eller orätt tillskriven hög till
varatagit en i dess inre befintlig hällkista1. Sådana ställer man 
visserligen nu för tiden upp i museiträdgårdar, men knappast 
handterade man dem lika kärleksfullt på 1000-talet och 1100-talet. 
Beskrivningen av kistan förefaller däremot, ehuru måtten på 
locket, vilket man tror sig ha återfunnit, äro enastående (3,54, 
resp. 1,25 m.), till punkt och pricka stämma in på den variant 
av 1000-talets kristna gravkisttyper, varav en lockhäll i Norr
sunda kyrka i Uppland och de två bekanta i nordisk stil or
nerade hällarna från S:t Pauls kyrkogård och City i London 
utgöra delar, alltså en för den första kristna tiden i Norden 
karaktäristisk, för en kyrkogård avsedd typ; som dock förut 
ej torde vara känd från Norge2. Man jämföre härmed, huru 
ett par bekanta gravmonument av liknande art på Husaby 
kyrkogärd i Västergötland bära namn efter Olov Skottkonung 
och hans gemål, ehuru de otvivelaktigt äro från en senare tid 
än den, då den på annat sätt till orten knutna kungen och 
hans gemål avlidit. 

Det får sålunda ej fördöljas, att verkligen Snorres upp
gift i kapitlet om den på Fyrisvallarna brände Domar: "där 
äro hans bautastenar" kan höra till den sortens uppgifter, 
som lätt nog på lösa grunder uppdiktas. Men därmed för
tages ej helt betydelsen av det faktum, att uppgifterna om 
Vanlandes och Domars minnesvårdar mycket väl, såsom Ner-

1 Almgren, anf. arb., s. 337. 
2 S. Lindqvist, Den helige Eskils biskopsdöme. ATS 22: 1, s. 101 f. 

Fornvännen 1920. 7 
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man framhållit, passa in på, vad vi enligt viss arkeologisk er
farenhet från Uppland kunde vänta skulle uppgivas om kunga
gravar från ifrågavarande tid. Till de av Nerman nämnda 
bautastenarna vid Gödåker, i Alunda och på det bekanta grav
fältet från århundradena omkring Kristi födelse vid Edsbro, vilka 
på Rudbeeks tid voro 11 och då sades utgöra en brudskara, 
vänd i dessa stenar, kunna läggas de ovan omtalade Domar
stenarna i Vaxala. Den präktiga Apollo-Grannus-vasen tyckes 
ävenledes ha nedsatts som behållare för brända ben i en lika 
oansenlig grav som den, vari den likartade urnan från Göd
åker är funnen. Invid den förra fanns ett flyttblock, men ingen 
rest sten. Fyndplatsen ligger endast obetydligt utanför Upp
lands gräns, på västra stranden av Sagan (vid Fycklinge i 
Björksta). 

Enligt den här framställda uppfattningen skulle också upp
gifterna att Aun, Egil, Adils och Halvdan höglagts vid Upp
sala bero på, att på Snorres tid fyra därvarande storhögar i 
lokaltraditionen ännu uppgåvos tillhöra dessa fornkonungar 
eller åtminstone buro däremot svarande namn. Någon orim
lighet ligger ej alls däri1. Anundshögen i Badelunda bar 
1843 samma namn (ljudlagsenligt ändrat) på folkmun som i 
dombrev från 1300- eller 1400-talen. Ottarshögen tyckes ju 
ännu- bevara det namn, den fått i början av 500-talet. Vad 
kungshögarna vid Uppsala beträffar, nämnas de visserligen 
numera efter Oden, Tor och Frö. Men det förtjänar anmärkas, 
att åtminstone äldre folk i orten ännu tydligt hålla reda på, 
vilkendera guden varje hög tillhör. På folkmun namnes alltså 
fortfarande den mellersta Tors hög, såsom på en för B. E. 
Hildebrands räkning under grävningarna 1846—47 utförd karta. 
Att vid undersökningarnas publicering är 1876 Hildebrand om
kastat namnen, så att Tors hög sedan dess i litteraturen städse 
är den sydvästligaste av de tre, har ej påverkat den folkliga 

1 Jfr beträffande förhållandena i Norge under äldre medeltid, Oseberg-
fundet. I, s. 160. 
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nutidstraditionen. Det synes mig alltså ingalunda vara orim
ligt, att de tre högarna på Snorres tid hade var sitt namn 
och verkligen kallades Auns, Egils och Adils'. Och det kan 
omedelbart tillfogas, att den betydelsefulla frågan, vilka konungar 
ligga i Uppsala högar, ingalunda kommer i ett sämre ljus, i 
händelse att vi till Thjodolvs uppgifter, att Aun och Adils 
dött i Uppsala och till Beowulfkvädets antydan om, att Egil-
Angantyr fallit i någon bygdeborg i Uppsala närhet, ytterligare 
enligt den här givna tolkningen av Ynglingasagans prosaupp
gifter skulle äga ett vittnesbörd om, att de tre högar vid 
Gamla Uppsala, av vilka de två yngre på arkeologisk väg 
kunna dateras till 500-talet, ännu under 1200-talets förra hälft 
av de kringboende benämndes på ett sätt, som erinrade om 
nämnda tre på historisk väg enastående säkert daterade forn-
konungar, eller eventuellt rent av ännu utpekades som dessas 
grifter. 

V. Ynglingasagan och Eddan, 

Undersökningen av de tio första kapitlen av Ynglinga
sagan tycktes visa, att många uppgifter däri härrörde från 
en uppsvensk meddelare. Kan denne vara samma person, 
som lämnat de följande kapitlens precisa uppgifter om forn
lämningar kring Uppsala? Ja, detta synes framgå av många 
skäl. Till en början kan samma olikformighet iakttagas be
träffande skildringarna av Odens, Njords och Frös död och 
begravning som beträffande de i Ynglingatal besjungna konung
arnas. Oden, som bodde i Fornsigtuna, säges visserligen ha 
blivit bränd enligt den sed, han införde bland svearna, men 
intet namnes om, var han dog eller hur hans grav såg ut. 
Om Njord, som bodde i Noatuner, berättas också, att han sot-
dog, att svearna brände honom och gräto mycket över hans 
grav (yfir leidi hans), men intet om gravens läge och utseende. 
Endast om Frö, som bodde i Uppsala, berättas en lång, egen-
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domlig historia, vars innehåll skall bli klarare, sedan i en 
följande uppsats en granskning företagits av föreliggande 
material till bedömande av, hur Auns, Egils, Ottars och Adils 
m. fl. Ynglingars eldbegängelse tillgick. 

Men tydligast framgår, vad som i de tio första kapitlen 
av Ynglingasagan härrör från den svenske berättaren, om detta 
parti ej blott, såsom ovan skett, undersökes ur inre synpunkt, 
utan även jämföres med äldre norska och isländska uppgifter 
i övrigt. Då jag emellertid ej besitter tillräcklig egen erfaren
het därom, måste jag åtnöja mig med att begränsa jämförel
sen till att även omfatta Snorres andra, ett eller ett par år
tionden före Konungasagorna författade huvudverk, Eddan. 
Detta egenartade, av en mångfald citat ur skilda kväden späc
kade verk förutsatte tydligen, att dess författare var synnerligen 
förtrogen med de fornvästnordiska, skrivna och oskrivna tra
ditionerna, sådana dessa förelågo på hans tid. Den ger oss 
det bästa möjliga tillfälle kontrollera, vad som är nytt i Yng
lingasagan och sålunda kan tänkas kommet från samma källa 
som uppgifterna om fornlämningarna vid Uppsala. 

Eddan är försedd med en inledning1, som på flera punkter 
tillåter en direkt jämförelse med Ynglingasagans, ehuru den 
starkt kontrasterar mot den senare redan däri, att den i en 
viss utsträckning meddelar den kristna världens sagostoff. 
Eddan börjar exempelvis sålunda: "Den allsmäktige guden 
skapade i begynnelsen himmel och jord och alla ting, som 
tillhöra dem, och sist två människor, varifrån släktena äro 
komna: Adam och Eva". Sedan berättas om Noak och syn
dafloden och filosoferas över uppkomsten av hedningarnas 
gudsbegrepp. Därnäst följer i tredje kapitlet en skildring av 
världen, som motsvarar första kapitlet av Ynglingasagan. Re
dan här möta dock påfallande motsättningar. 

Som gränser mellan världstredingarna (av vilka Afrika i 
Ynglingasagan blott kallas Blåland) nämner Eddan endast 

1 Jag följer texten i Finnur Jönssons utgåva, Kbhvn 1900. 
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Medelhavet. Ynglingasagan känner även som gränser mellan 
Europa och Asien den från Medelhavet åt Norr utgående havs
viken Svarta havet och den däri utmynnande floden Tanais 
(Don), som fordom kallades Tanakvisl eller Vanakvisl. Yng
lingasagan ensam beskriver därjämte Svethjud det stora eller 
kalla, som nästan tyckes bilda en världsdel för sig: "somliga 
påstå det vara ej mindre än Serkland det stora". Av uppgif
terna härom återfinnes i Eddan endast den, att Europas nord
ligaste del är lika kall som Afrikas sydligaste del varm. 

Eddan sätter Tröja i Turkland som ursprungshärden för 
all högre odling. Denna stad i världens mitt var långt större 
än andra och byggd med större konstfärdighet på många sätt. 
Där funnos 12 kungadömen och en överkonung; många folk
land hörde till vart kungadöme. I staden funnos 12 hövdingar, 
som övergingo alla andra människor, som bott i världen, i 
manliga egenskaper. En dotterson till dess överkonung Pri-
amus var Tor, som uppväxte i Tracien-Trudheim, men sedan 
for vida omkring i världen. 

Med spåkvinnan Sibil, "som vi kalla Siv", blev han stam
fader till en rad hövdingar, som alla uppräknas. Den tolvte 
är Skjaldun, "som vi kalla Sköld", den sjuttonde Friallaf, "som 
vi kalla Fridleiv"; han hade den son, som namnes Voden 
"honom kalla vi Oden. — Hans hustru hette Frigida, som vi kalla 
Frigg". 

Denna stamtavla, vars ickenordiska källa tydligt framgår 
av de många dubbelnamnen, är av särskilt intresse, enär i det 
följande Sköld och Fridleiv, tydligen samma personer, upp
givas vara Odens son och sonson! Det absurda i att genom 
lämpliga jämkningar ur dessa motsägelser söka finna ut en 
klar tradition belyser på ett oväntat sätt de ovan omnämnda 
försöken att genom sammanjämkningar av de uppgifter angå
ende hednatidens gravskick, Snorre anfört i Konungasagornas 
prolog och i Ynglingatal, rekonstruera en av Snorre klart fat
tad, logisk tankebyggnad. 

Mot dessa lösliga sammanställningar står Ynglingasagans 
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enkla skildring av åsarnas och vanernas hem vid Svarta havets 
strand å ömse sidor Donmynningen, d. v. s. just i den trakt, 
där från Norden utgångna stammar under de första århundra
dena efter Kristi födelse eller kanske redan dessförinnan funnit 
utmärkta boplatser och varifrån så många viktiga kulturgåvor 
av återvandrare fördes till Norden. Men skildringen av Asgård, 
där Oden närmast under sig hade tolv tempelpräster eller diar, 
som besörjde blöt och rättskipning, motsvarar i huvudsak 
Eddans skildring av Tröja. 

1 kapitlet 5 fortsätter Snorre: "Oden var spåkunnig och 
likaså hans gemål, och genom denna kunskap fann han, att 
hans namn skulle bevaras i Norden och hedras framför andra 
konungars. Av denna anledning önskade han företaga färden 
rån Turkland1 och medförde elt stort följe, unga och gamla, 
män och kvinnor och många dyrbarheter". De stannade "i 
det land, som nu heter Saxland". Där satte Oden tre sina söner 
till konungar, en i Östsaxland, en i Västfalen och en i Frank-
land; de blevo stamfäder till berömda ätter, bl. a. volsungarna. 

Sedan for Oden vidare till Reidgotaland, som Snorre säger 
vara Jylland, och satte där till härskare sin son Sköld, som 
genom sonen Fridleiv blev sköldungarnas stamfader. Sedan 
for han till Gylves land, Svethjud, där han utsåg åt sig platsen 
för en stad "där som nu heter Sigtuna". I den staden satte 
han tolv hövdingar på samma vis som i Tröja att döma lands
lag och så stadgade han alla böter, som det förut hade varit 
i Tröja och turkarna voro vana vid. Härefter for han norrut 
dit, där den sjö mötte honom, vilken man trodde omslöt alla 
länder, och där satte han en av sina söner att härska över det 
rike, som nu heter Norge. Den sonen hette Säming och lill 
honom räkna Norges konungar, jarlar och andra stormän sin 
härstamning, såsom säges i Haleygjatal. Men Oden hade med 
sig den son, som kallades Yngve, som vart konung i Svethjud 
efter honom. Från denne komma de ätter, som kallas yng-

1 Jfr härmed, att i Åres till den yngre Islendingaboken fogade stam
tavla ynglingaätten inledes med Yngvi Tyrkja konungr. 
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lingar". Genom åsarnas giften och talrika avkomma blev så 
asiaternas språk infört i Nordanlanden, i Norge, Sverige, Dan
mark och Saxland, men i England finnas gamla lands- och ort
namn, som tydligen äro givna på ett annat språk än detta". 
Snorre låter sålunda i Eddan Oden som en verklig Allfader i 
ungefär lika grad tänka på alla delarna av det gamla ger
manska folkområdet, sist kommer han till Norge. Visserligen 
finna vi dock redan här, att framställningen är bredast vad 
angår Sverige; endast för detta land omnämnes, var Oden 
uppehöll sig. 

Men hur mycket ursprungligare och på samma gång mera 
svenskt tänkt låter ej skildringen av Odens färd, sådan den 
nedskrivits i Ynglingasagan, trots de många tydliga lån, var
med den försetts ur Eddan. Man observere, att medan i 
Eddan Odens svenska uppehållsort före resans fortsättande 
till Norge är den plats, "som nu kallas Sigtuna", blev i Yng
lingasagan Odens slutliga hemvist den plats, "som nu kallas 
/wyrsigtuna". Medan Eddan i allmänhet ej tyckes förutsätta, 
att Oden eller de andra gudarna dö före Ragnarök, dör han 
enligt Ynglingasagan i Svethjud och brännes efter de före
skrifter, han gjort gällande för alla människor i Svethjud; vi 
möta här ett klarare, enhetligare gudsbegrepp1. 

Det är också betydelsefullt, att Snorre i hela Eddan ingen
städes beskriver Asgårds och Vanahems läge så som i Yng
lingasagan, ingenstädes nämner Tanais, Tanakvisl, Vanakvisl, 
Svethjud det stora (Svethjud det kalla endast i en anförd dikt, 
utan kommentar), Gudhem eller Manhem, ej namnet diar, som 
hos svearna användes om tempelprästerna (hovgodarna), ej 
heller tyckes känna Frös anknytning till Uppsala eller att 
Noatun är att söka i Svethjud. Snorre har m. a. o. vid för-

1 I Eddan finnas två slags Oden och åsar: verkliga gudar och männi
skor, som bemäktigat sig deras plats, vilket satt djupa märken i Snorres 
framställning och vållat oklarhet och förvirring på flera punkter (jfr F. Jöns
sons översättning, Gylfaginning, Kbhvn 1902, s 92). Ynglingasagan i ovan be
handlade delar visar endast det senare gudsbegreppet likom den befunnits 
visa en enhetligare dödsuppfattning än övrig västnordisk sagolitteratur. 
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fattandet av Eddan endast haft kännedom om brottstycken av 
den klara Åsgårdstradition, han i Ynglingasagan nedskrivit1. 
Väl vore det därför ej uteslutet, att Snorre erhållit den senare 
berättelsen från något västnordiskt äldre manuskript, varom 
han vid Eddans författande ej haft kännedom. Men då Eddans 
Sigtuna befinnes utbytt mot Ynglingasagans Fornsigtuna, måste 
den senares tradition ha hämtats från Svethjud relativt sent. 
Naturligast synes därför vara, att Snorre erhållit de i Ynglinga
sagan inströdda, från Eddan avvikande uppgifterna från samma 
svenska källa eller samma person, som meddelat honom de 
många i fortsättningen införda notiserna om Uppsalatraktens 
Ynglingagravar. 

Det är sålunda av allt att döma endast i Sverige, som 
traditionen om åsarnas invandring intill Snorres tid kunnat 
bibehålla sig så oförvanskad, att man har skäl där bakom se 
minnet av ett betydelsefullt historiskt förlopp. Detta är också 
helt naturligt. Den omständigheten, att svearna och götarna 
mer än de övriga skandinaviska folken hade sina vägar åt 
sydost och sålunda den bästa geografiska kunskapen om de 
nejder, traditionen åsyftar, spelar väl härvid en viss roll. Men 
större avseende får nog fästas vid ett annat, allbekant sakför
hållande. Även om Plinius d. ä. nämnt ett Nerigon och detta 
namn åsyftat en verklig statsbildning, finnes intet historiskt 
sammanhang mellan denna och den av Harald hårfagre enade 
norska staten. Men det mäktiga sveavälde, som Tacitus ej 
fullt 20 år efter Plinius död berättade om, består ännu. Det 
Uppsala, som, en mansålder efter Snorres död något flyttat, 
alltsedan tidig medeltid varit rikets andliga medelpunkt, tyckes 
ha varit dess både världsliga och andliga medelpunkt en lång 
följd århundraden av hednatiden. Det var det säkert på Auns, 
Egils och Adils tid och när kort dessförinnan danernas namn 
för första gången namnes i hävderna. Ingen af de nutida 
norska städerna kan ha motsvarande anor. Rolf Krakes be
römda Leire var redan före kristendomens införande i Dan-

1 Jfr de utförliga registren till Köpenhamnseditionerna av Eddan 1848—87. 
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mark så förgätet, att man nu ej ens med säkerhet kan utpeka 
dess plats. Men ett kontinuerligt herradöme, knutet till en 
bestämd ort, måste givetvis utgöra den viktigaste förutsätt
ningen för att historiska traditioner som den om åsarnas ur
sprungliga hem eller om landets fornkonungar och deras gra
var oförvanskade skulle kunna överlämnas från släkte till släkte. 
Ingenstädes på nordisk botten kunde alltså vid medeltidens 
början traditioner, åsyftande folkvandringstiden och än äldre 
skeden, väntas vara bevarade lika oförvanskade som just i Upp
sala. Tilltron till de spillror av dylika svenska traditioner, vi ur 
den fornvästnordiska litteraturen kunna framleta, skulle endast 
ökas ytterligare, om vi av den faktiska bristen på svenska upp
teckningar från äldre medeltiden finge sluta, att samma rika sa
gobildning som på Island ej förekommit i vikingatidens Sverige. 

Var dog Birger Jarl? 

Av 

HJALMAR LINDROTH. 

tt Birger Jarl dog den 21 oktober 1266, därom ha 
vi pålitliga underrättelser. Men om platsen för hans 
död har man ej kunnat säga något bestämt. Vi ha 

därvid blott den äldre rimkrönikans, den s. k. Erikskrönikans, 
ord att hålla oss till, och den lokalitet, som där namnes, har 
man ej med någonsomhälst säkerhet lyckats identifiera. 

Det är ett sådant försök till identifikation, som här skall 
göras. Till en slutgiltig lösning in i enskildheter synes det 
emellertid, till följd av materialets otillräcklighet, inte för när
varande möjligt att komma. 

Det ifrågavarande stället i Rimkrönikan (vv. 522—523) ly
der i Klemmings uppl. (FSS 43, s. 18): 

birge jerl doo j jälbolung 
thz lastade både gamal ok vngh. 


