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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. 
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Platsen för jarlens död kallas alltså Jälbolung. Klemming 
hade (1867) intet annat att bjuda till tolkning av namnet än 
en gissning att detta vore en förvanskning av ett Bjälbolund 
(FSS 49, s. XVII); och något nytt uppslag har inte heller gi
vits av krönikans siste monograf, dr Rolf Pipping. Denne 
finner formen "oklar" och tänker sig möjligheten av att den 
är "korrumperad" (Erikskrönikans ljudlära 66). 

Detta vore i och för sig alltför väl möjligt. Krönikan 
skrevs vid början av 1300-talet — då kunskapen om platsen 
för händelsen 1266 måste ha varit i friskt minne —, men de 
bästa handskrifter vi nu äga därav härröra från senare hälf
ten av 1400-talet. Men då formen Jälbolung icke synes inne
bära förvanskning till större begripl ighet av en äldre namn
form, och då den möter i den erkänt bästa handskriften, Cod. 
A (den s. k. Spegelbergs bok), ha vi anledning att söka finna 
oss tillrätta därmed. En granskning av läsarterna i de övriga 
viktigare handskrifterna torde stärka oss i tanken att formen 
Jälbolung står urformen närmare än någon av varianterna1. 

Dessa insättas här från början på sin plats i det stam
träd, till vilket R. Pipping (ovan anf. arb. 2) kommit för Eriks
krönikans handskrifter2. Förhållandet ter sig då så: 

klmboo Iwnd Q (RS) 

klnibo lundh D 
god stund E 
[ordet uttlimnjl l| 

hyllmboo Iwndh P 
hUlmboo lundh H 

hUlmboo lundh G 
hlilmbo lundh K 

hlållmboo lund (?) N 
blelboo i lunder O 

1 I litteraturen finner jag blott uppgift rörande Cod. B och (felaktigt) C 
(Klemming i FSS 49, s. 167) samt (ej exakt avtr.) Cod. G, vilken nämL legat 
till grund för Messenius' och Hadorphs uppl. (1616, resp. 1674). I övrigt står 
jag i tacksamhetsskuld för vänliga upplysningar till dr R. Pipping. 

2 Grupperna inom Cod. D—T ha likaledes privat delgivits mig av dr 
Pipping. Av Cod. F—T medtar jag blott ett urval. 
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A är den enda handskrift som har lung med ng. Att detta 
är det rätta, stödes av rimmet med vngh. Ett rim lund — 
ung vore enastående i hela den omfattande texten (se Ceder-
schiöld Rimlista till Eufemiavis. o. Erikskrön. 190 ff.; jfr även 
dens. i Stud. i Nord. Filol. II, 3, 9). Se vi på namnets för
led, få vi anledning att skänka tilltro även åt jälbo-. I alla 
huvudgrupperna av handskr. träffas form utan hj-. äbba- B 
(i förhållande vartill abbä- C är en försämring) återgår på en 
handskrift, vari -Ib- läst som -bb-, o som a och där ett udd
ljudande j (i) försvunnit i ställning efter prep. i, en ställning 
som ju ej sällan vållat ovisshet i fråga om vokaliskt eller med 
/ begynnande namn och andra ord. Bakom äbba- kunna vi 
alltså spåra ett älbo- som återgår till ännu tidigare jälbo-
(iälbo-), d. v. s. just A:s form. I gruppen z — eller den handskr. 
som ligger till grund därför — har iäl- begripliggjorts genom 
tillsats av -m, och steget har tagits fullt ut genom stavningen 
hiälm- o. d. 

Redan denna av tydningsmöjligheter oberoende gransk
ning pekar alltså på att handskr. A också har den bästa for
men med sitt Jälbolung. Vi böra alltså pröva med detta. 

Det synes försöket värt att uppdela detta i två delar, så 
att vi få ett Jälbo-lung, med ett namn på -bo som eventuell 
förled. Vid -lung erinras vi då om Lung såsom namn på ett 
av de "bon", d. v. s. de stora förvaltningsområden, vari det 
forntida Västergötland var indelat. Lung bo omfattade Barne 
och Laske härader av Skaraborgs län, Gäsene, Kullings, Ve
dens, Bollebygds, Vätle och södra delen av Ale härad i Älvs
borgs län samt västgötadelen av nuv. Göteborgs och Bohus 
län. — Det synes möjligt att antaga, att det kan vara fråga 
om en gård (eller by) Jälbo, belägen inom detta område. 

Det vore emellertid önskligt att få analogier till ett be-
nämningssätt, enligt vilket distriktets namn på detta sätt mer 
eller mindre fast fogades till gårdens. Sådana stå också att 
uppvisa. Inom Uppland träffas synnerligen ofta namn av ty
pen Husby-Lyhundra. Att detta ej var en blott uppsvensk sed, 
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synes framgå av Husaby-Vist i Östergötland (Husaby-wijsth 
1332 SD 4, 253). Även i Danmark tycks samma benämningssätt 
kunna påvisas, ehuru jag här icke f. n. känner typens ålder; 
Schuck, Upsala öd 35 nämner härifrån Husby Huse, Husby 
Bjernass. 

Nu kan anmärkas, att dylikt benämningssätt nästan blott 
— ty undantagslöst gäller det dock icke — tillkommer "husa
byarna", centralgårdarna, där den kunglige ämbetsmannen satt. 
Anledningen härtill var utan tvivel behovet att hålla just alla 
dessa liknämnda och för administrationen viktiga gårdar isär. 
Men anmärkningen skulle, om den gjordes som en invänd
ning gent emot tolkningen av Jdlbo-Lung i ovan föreslagen 
riktning, förlora sin betydelse för den händelse det kunde 
göras troligt att Jälbo just vore ett namn som sakligt vore 
någotsånär likvärdigt med Husby. 

Namnet Husby har näppeligen urgammal hemortsrätt i 
Västergötland, åtminstone icke i hela landskapet (Schuck anf. 
arb. 20 ff.). Distrikten kallas här "bon". Huruvida central
gårdarna inom dessa haft någon mera fast benämning, därom 
ha vi hittills intet vetat. Överensstämmelsen mellan detta bo 
och Jäl-bo bör icke tillmätas någon betydelse. Men av för
leden Jäl- torde någon ledning kunna hämtas. 

Redan i och för sig ligger det ytterst nära att i detta Jäl-
se ett Jarl-; jag vet icke ens vad det (såsom förled till -bo) 
eljes skulle kunna vara. Jarl är som bekant den yngre sven
ska medeltidsformen tör jar l — vi funno Birger jerl i den ci
terade versen —, och jag finner således att Jälbo bör tolkas 
som ett ursprungligt Jarl(a)-bo 'jarlagården'. Det får väl er
kännas passa bra, att Birger Jarl dog på "jarlagården". — 
Men passar det lika bra att antaga, att han dog i Västergöt
land? 

Även detta antagande torde passa synnerligen väl. Att 
jarlen begrovs i Värnhems kloster, betyder väl ej så mycket 
för frågan var han dog; men väl pekar det på ättens, den 
fräjdade folkungaättens, förbindelser med Västergötland. Om 
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dessa finnas dessförutan klara vittnesbörd. Här skall blott 
pekas på vad som för förevarande spörsmål har särskild be
tydelse. Prof. Beckman fäste min uppmärksamhet vid att en 
folkunge — såsom han erinrade sig från diplomatariet •— på 
1270-talet sålde gårdar i Longs socken i Barne härad, som 
just utgör själva hjärtat av Lung bo. Det visade sig vid när
mare eftersyn, att det var ärkedjäknen, sedermera Linköpings-
biskopen Bengt, Birger Jarls son, som år 1277 avyttrade ett 
större gårdskomplex i Longs socken (SD 1, 514). Elva år efter 
faderns död innehade alltså den då blott 23-årige sonen en 
samling gårdar inom socknen. Det är en rimlig förmodan, 
att Bengt fått dessa gårdar genom arv på fäderne (eller mö
derne). Och det blir sålunda sannolikt, att Birger Jarl haft 
fäste icke minst inom Lung bo i Västergötland. Mitt anta
gande att -lung i Jälbolung åsyftar detta område, vinner na
turligtvis därmed i styrka. 

Sin fulla bekräftelse skulle tolkningen av Jälbolung så
som Jarl(a)bo i Lung få, om gården direkt kunde utpekas. 
Men detta tycks ha sin svårighet. Likväl finns det åtminstone 
en gård inom de härad, som fordom hörde till Lung bo, som 
skulle kunna komma ifråga, nämligen det nuvarande Hjällbo 
i Angereds socken, Vätle härad, ej långt från Göta älvs myn
ning. Ingen äldre skrivning av namnet är bekant än Hielbo 
1545 (SOÄ 13, 8), men hj- i en så ung form är ej avgörande 
för härledningen. Byn kunde gott vara ett Jarlabo1, och dess 
läge, på gränsen mot grannrikena, skulle vara synnerligen 
lämpligt för en jarlagård — om härmed skall förstås ett cen
trum för förvaltningen. 

Men om Lung bo blott haft ett sådant centrum, ville vi 
kanske hälst söka detta uppe i trakten av själva Long. Här 
ligger den stora byn Lagmanstorp, som just var en av de 
gårdar som Bengt Birgersson sålde och som redan då genom 

1 Ett norskt Jarlaleinar t. ex. skrives omkr. 1530 alternativt Hiellen 
(No. Gaardn. 14,331). 
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sitt namn vittnade om att rättskipningens högste målsman 
inom landskapet här ägt gård. Det bör ju då nämnas, att 
Bengts farbror, Birgers bror, var den fräjdade västgötalag
mannen Eskil. — Men i denna trakt kan jag inte nu finna 
spår efter något Järlabo. Naturligtvis kunde gården vara för
svunnen under seklernas lopp. Detta gäller, för att ta ett 
näraliggande exempel, om det norer, som ävenledes var en av 
de gårdar som avyttrades av Bengt 12771. Uteslutet vore 
icke att det sannolikt försvunna Järlabo framdeles kunde igen
finnas som namn på något torp, någon ängsmark eller dyl.2 

Längre än nu skett kan jag alltså f. n. icke föra min un
dersökning. Jag hoppas likväl ha gjort sannolikt, att Birger 
Jarls dödsort varit ett Jarlabo (yngre Järl(a)bo) och att detta 
legat inom det område i Västergötland, som utgjorde det gamla 
Lung bo. Dessutom torde anledning ha givits att förmoda, att 
Jarlabo under tidig medeltid kunnat vara namn på jarlens re
sidensgård åtminstone inom Västergötland. För att inlägga 
detta i Jarlabo — liksom för hela den här framlagda tolkningen 
av Jälbolung — talar samstämmigheten av å ena sidan 
förleden Jäl- och å andra sidan den omständigheten 
att Jälbo ingår som bes tåndsde l i ett "dubbe lnamn" , 
vars slutled är det bekanta bo-namnet Lung. 

Man kunde vänta, att Jarlabo varit ett tämligen vanligt 
namn på jarlagårdar, särskilt eftersom distriktets namn i vårt 
fall tillfogats för distinktionens skull. I själva verket träffas 
också några Järlebo o. dyl. i Uppland och Västmanland, och 
tidiga former bestyrka en grundform Jarlabo även för dessa8. 

1 Säkerligen med orätt förmodas denna gård i registret till SD I—Il 
vara Nora, Vagnhärads sn, Srml. Till Long förlägges den däremot av Hjorth 
och Lindberg Barne hd 17 (1899). 

2 Kand. K. Kloo har godhetsfullt för min räkning gjort efterforskningar 
i bl. a. Longs och Ryda socknar, med negativt resultat. 

3 Frågan, i vilken utsträckning vi ha att göra med ett ursprungligt 
Jarlabo och i vilken utsträckning med Jarlabodha, saknar jag dock medel 
att säkert avgöra. 
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Åtminstone ett ytterligare, som synes vara försvunnet som 
gårdnamn, kan jag nämna. En Jerlebode äng omnämnes i 
Hist. handl. 1, 386 (1591) i den där tryckta förteckningen av 
äldre brev som förvaras i Tureholms arkiv; denna gård torde 
ha legat i Södermanland. 

Det är emellertid måhända delvis med rätta som man i 
de nyssnämnda uppsv. Järlebo förmodat ett mansnamn Jarli(r) 
(Lundgren-Brate Personnamn fr. medelt.); SDS, 90 (c. 1312) om
talas en jarlerus in jarlabohum (i Harbo,Våla hd). Men det är väl 
ej uteslutet att personnamnet här kunde vara sekundärt bildat 
till gårdnamnet? Eller det kunde betyda 'mannen av jarlaätt' och 
behövde då ej hindra att Jarlaboda innehölle gen. pl. av jarl1. 

Ett formellt spörsmål bör slutligen med några ord beröras. 
Den grundform som för Jälbolung bör förutsättas är Jarlabo-
Lung. Jag måste väl förutsätta att namnet haft detta utseende 
i originalmanuskriptet'2. Att antaga att synkopen av -a- här 
inträtt före mitten av 1400-talet, torde ej vara betänkligt. An
tagandet underlättas i samma mån man får antaga, att versen 
föredragits, ej blott avskrivits undan för undan; och att så 
skett, är väl högst sannolikt. Då har den fulla accentlösheten 
i sammanställningen Jarlabo-Lung påskyndat synkoperingen. 
Att vi i fråga om Erikskrönikan ha rätt att räkna med anpass
ning efter det levande språket framgår ju av mycket; sålunda 
återgår ju je- ochjä- i vär vers antagligen på ettya- i originalet. 

På orten bör vårt gårdnamn ha hetat Jarlabo rätt och slätt; 
Jarlabo-Lung är ett namn givet från en vidare horisont. I våra 
götabygder bevaras ju en mellanvokal i sammansättningar i 
stor omfattning ända ned till senaste tid. Likväl böra icke 
alla fonetiska typer skäras över en kam. Mellanvokalen faller 
åtminstone i väster ofta ganska tidigt, om de båda omgivande 
konsonanterna kunna sammansluta sig till en lätt uttalbar eller 

1 Namnet kunde (delvis) vara ett kortnamn till sådana namn som de 
uppl. runstenarnas bekanta Jarlabanke, där väl gen. pl. av jarl utgör förled. 

2 Erikskrönikan har i vv. 242—243 haft rimmet karl — jar l (där även 
A har järl). 
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för målet naturlig konsonantkombination. Därför funno vi 
Hielbo redan 1545 (förleden måste nog ha haft ett -a, se SOÄ 
a. st.). Andra exempel från s. v. Västergötland äro: Björnbo 
1545, nu Björbo, Lerum, Vätle hd, Baltorp jb 1540, 1546 (Balle-
torp 1533 Gust. I:s reg. 8, 246, 339), nu Balitorp i Fässberg, 
Askims hd, Möldal Forssell Underv. om rikets ränta 1530— 
1533, s. 105, jb 1546, Möndall 1565 o. s. v. (Mölnodal c. 1397 
Vg. fornm. tidskr. I. 4—5, 62, Molnadalaa 1406 SD ns 1, 544), 
nu Mölndal Därs., o. s. v. Det sydboh. sockennamnet Jörlanda 
(varom se Lindroth Boh.-s härads- och sockennamn 68) skrives 
redan 1399 Jörlanda (men 1388 Jorolanda)1. Det förefaller då 
icke helt omöjligt, att ett Jarlabo även på hemorten och obe
roende av sammanställningen med Lung vid mitten av 1400-
talet kunde ha fått bortfallen eller åtminstone försvagad mel-
lanvokal — om nu namnet levde kvar så länge. Tillåtligheten 
af min namntolkning torde emellertid ingalunda vara beroende 
av hur detta sista spörsmål besvaras. 

1 Reglerna (i den män sädana kunna fastställas) för den sekundära syn-
kopen vore i behov av utredning, varvid olika trakter naturligtvis till en 
början måste hällas isär. 


