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som tillhör mattornas grundelement, då ha vunnit insteg i deras 
hemland. 

Avbildningar av Marbymattan samt en redogörelse för un
dersökningen äro sända till professor Fr. Sarre i Berlin och vi få 
hoppas, att han skall kunna lämna några upplysningar om mat
tans ursprung och ålder. 

"Folkungaroten". 
"Folkungastudier" V. En replik. 

Av 

HANS TOLL. 

andsarkivarie Kjellberg har på nytt sökt finna säkra 
"urkundsbevis" förbi. a. följande härstamning: 1: Erik 
den helige, 2: Filip, 3: Holmger, 4: Knut Holmgerson, 
5: Filip, 6: Johan Filipson, 7: Knut Jonson.1 Uti 

denna äro emellertid ätteleden: 2—3 och 5—6 lika obevisbara 
som osannolika. 

Rörande de förra tvingar Kj. mig till replik på den grund, 
att han med hänvisning till mig2 anger att man "på senare tid 
sökt göra troligt", att Knut Långe varit son till Jon Jarl. I själva 
verket angavs detta som ett faktum i tryck redan för c:a 170 år 
sedan.3 Men själv har jag endast som hypotes angivit detta.1 

Förfaringssättet är motsatt hos Kj. En av Strinnholm upp
kastad hypotes om identitet mellan Knut Holmgerson och Knut 
Långe är Kj. den förste att i sin tidigare uppsats förvandla till 
ett faktum. I sin senare uppsats däremot säger han nu endast 
följande: "Man har antagit detta." Mitt heraldiska skäl häremot 
har sålunda gjort viss verkan. Tyvärr känner han icke också 
mina språkliga och kronologiska skäl häremot, till vilka jag in-

1 'Erik den heliges ättlingar' (H. T., 1888, s. 367 ff., och 1923,5.351 ff.) 
2 'De äldsta svenska konungavapenbilderna' (Sthlm, 1919). 
3 Dalin. 
4 A. a., s. 42. 
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skränker mig att hänvisa läsarne,1 endast påpekande, att Kj. nu 
gör orden "nepos" och "brorson", till adekvata begrepp:2 

Kronologiskt skäl söker Kj. i stället använda gent emot iden
titet mellan Knut Långe och "Ka(nutus Lon)gus Ulvidaeson", 
broder till Knut Eriksons drottning, men förgäter därvid det sak
förhållandet, att, lika väl som drottningens son, Erik, år 1216 
avled vid yngre år (han var nämligen minderårig vid Sverkers 
tronbestigning), lika väl kan drottningens broder hava varit en 
person, vilkens son såsom fullvuxen var upprorsman före slaget 
vid Olustra år 1231. Man skall endast icke inlägga mer än vad 
som verkligen finnes uti den urkund, som Kj. anträffat i en tysk 
edition av "Corpus juris canonici", och som jag uti D. S. n:o 
825 alltid funnit stödjande min uppfattning, att Knut Långe i 
sagda slag varit ganska ålderstigen,3 och på denna grund endast 
därefter levde: "skaman ridh". 

Kj. vänder sig därefter mot "Gamla eller Erikskrönikan". 
A ena sidan finner han vers. 491—507 rör. fören. Jon Jarl med 
hustru på den grund för "ett åter inskjutet parti" att rimkrönikan 
"här skapat den i andra källor obekante Jon Jarl". Alltså: Jon 
är apokryfisk därför att han endast står i sagda verser. Och 
dessa verser äro inskjutna, enär Jon Jarl står där! Jag böjer 
mig ej för sådan "bevisföring". Å andra sidan finner han vers. 
29—231 härstamma från Karl Knutson-diktningens tid, enär: 
"innehållet säger— intet mer än vad de knapphändiga kronologiska 
anteckningarna ha att berätta". Även om så vore, är detta intet 
bevis för sådan senare tillkomst. Så är emellertid icke förhål
landet. Innan jag visar delta, skall jag gentemot Kj:s åsikter om 
bägge förenämnda grupper (vers. 491—507 och 29—231) påpeka, 

1 Senast min: "Konung Knut Länges härkomst och giftermäl" (Medeltida 
Kunga- och gravstudier. Fornvännen 1922, s. 52—65). 

2 Om dessa ord samt om "cognatus" se min sistn. uppsats. 
3 Då drottningens föräldrar vid dennas under Erik den heliges livstid in

gångna trolovning (som "juvencula") levde, finnes intet hinder antaga, att drott
ningens broder fötts efter Erik d. h:s död. Trolovningen har antagligen varit 
en "barnförlovning'. 



Folkungaroten. 121 

att bägge upptagas och anses av Klemming1 med senare till
slutning av Pipping'1 vara en del av krönikans äldsta del samt 
därvid återfinnas i den "Spegelbergs grundcodex", som Kj. själv 
uttryckt förhoppningen komma att ligga till grund för fortsätt
ningen av Pippings edition. Vi hava sålunda all anledning anse 
oriktiga Kjellbergs obevisade hypoteser om dess två versgrupper 
och de däri förekommande personerna. Emellertid lämna i själva 
verket verserna 29—231 en rad nya detaljer. Vad Knut Långe 
och Holmger beträffar, finnas i vers. 34—37, 45, 48, 56—57 
dylika utvisande: att vid upprorets början upprorsmännens antal 
var litet, att de främste av dessa namngivas, att det fanns en 
benämning "folkungarote" (om vilken här nedan), att efter Eriks 
Danmarksflykt Knuts anhang blev större, att efter Knuts död 
stod — hur länge efteråt och varslades säges ej — en annan 
strid, att till följe denna Kung Erik ej var sen att återvända,3 

att efter Sparrsäterslaget folkungarna flydde, varvid en ej namn
given person dödades, att därefter Holmger flydde till Gästrik
land. Vi få sålunda här en vida fylligare bild av upp
rorets olika skeden än vad de knapphändiga kronologiska anteck
ningarna ha att berätta. Kj. har observerat upprorsmännens 
namn, men därvid påpekat, att det i sagda grundcodex vers 35 
befintliga uttrycket "Karl och än fler" i ett flertal handskrifter4 

blivit "hans (Knuts) fränder fler" tilläggande härKj.: "varför me
ningen då blir: 'utan Knut och hans fränder flere'". Varför ej här 
konstatera att i dessa handskrifter den följande raden (vers 36) 
lyder: "Karl, Haralder och Holliger", samt att sålunda i alla 
handskrifter samtliga namn5 äro införda — fast på sinsemellan olika 
rader? Mot dessa namn själva vänder sig även Kj.och säger: 

* Svenska Medeltidens Rimkrönikor, haft 1 (pag. 2), 7 (pag.243—44,283—88). 
2 Erikskrönikan enligt Cod. HOLM. D 2 (Spegelbergs bok), pag. V. 
:l Hela verssammanhanget talar oförtydbart om denna andra strid före 

Eriks återkomst. Den har synbarligen stått mellan Eriksonska ättens svenska 
anhängare, som antagligen fått hjälp frän Norge under anförande av Erik Läspes 
svåger, folkungen Magnus Broke, och 'Folkungaroten", som legat under i 
striden (se härom mitt i pag. 120, not 1 a. a. pag. 62—64). 

4 Dessa äro betydelselösa och av senare tid. 
5 N(O) kallar Harald för: haralldzon. 



122 Hans Toll. 

"Någon Harald finnes dock ej nämnd vid denna tid, och Karl 
är ett namn, som är för allmänt för att kunna utmärka en en
skild person." Invändningen är kuriös. Om vi t. ex. säga att 
under tolvte seklet levde en svensk konung med namn Karl, 
och i trettonde seklet fränder till Ulv Jarl ("Knut länges släkting") 
även med namnet Karl, så skulle i bägge fallen detta namn vara 
för vanligt för att man i förra fallet kunnat mena Karl Sver
kerson, i senare fallet just denne upprorsman. Vad angår åter 
invändningen om Harald, belyses denna bäst genom att vi nu 
övergå till att tala om "folkungaroten". 

Det är alltså här fråga om en sammanslutning i lokalt av
seende av "Folkungar" (se nedan), för vilken Knut Långe stod 
i spetsen. Var denna sammanslutning fanns, det känna vi. Det 
är nämligen ej så, som Kj. uppgiver, att med undantag av rim
krönikan "andra källor icke omtala någon strid vid Sparrsätter", 
utan tvärtom, när som enligt rimkrönikan: "folkungar sampnade 
sik ok tha, ok vildo konungenom annan stridh bestå", så nämna 
"Annales Sigtunenses" (1208—88)1 även just detta namn i följande 
sats: "MCCXLVII obiit Suno Folkonis et eodem anno commii-
nitas rusticorum Uplandie Sparsaelrum amisit victoriam libertalis 
sue" (1247 förlorade Upplands "bönders rote" vid Sparrsäter 
sin frihets seger). Detta går utmärkt ihop med det sakförhål
landet, att utom andliga och statsliga ämbetsmän uppträda i Knut 
Långes enda numera till ordalydelsen kända urkund2 de bägge 
lagmännen av Tiunda och Attundaland.' Den förre, Laurencius mä 
hava varit släkt till Filip Laurenson, Holmgers bästa stöd och 
styvfader.4 Den senare Germundus må vara fader till fören. 
upprorsman Harald, enär denne kan tänkas identisk med 
en viss "Haraldus, Gudmundi quondam filius", som med sin 
familj stod i beröring dels med det från Uppland till Julita (Saba) 

1 5. R. S. III, pag. 2. 
2 D. S. I, n:o 259. 
3 Någon särskild lagman för FJärdhundraland namnes icke vid denna tfd 

uti bevarad urkund. 
4 Knut Långes Sko ligger i Håbo härad av Tiundaland. 
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i Sörmland flyttade kloster, dels med Ulv jarls släkts omgivning,1 

Vi återkomma till denne Harald här nedan på tal om en viss 
"dominus Philippus". Slutligen anför Kj. mot rimkrönikan 
följande: "Det är bevisligen oriktigt, alt Holmger, Knut Långes 
son, kort efter faderns död blivit avrättad." Riktigt anmärkt! 
Men rimkrönikan påstår, som vi sett, ej heller detta! 

Efter vad ovan sagts, hava vi sålunda fortfarande att betrakta de 
äldsta delarna av Gamla rimkrönikan som en betydelsefull källa 
till Knut Långes och hans söners historia. 

För övrigt ser, synes det mig, Kj. ej konsekvent på händelse
förloppet i dess helhet. A ena sidan framhåller han, efter det att 
Sverker d. ä. och Erik d. h. påståtts hava uppträtt som tävlande 
tronpretendenter, att denna "tävlan, som gick i arv på deras 
efterkommande, orsakade en mer än hundraårig strid emellan 
de båda ätterna." Detta är ju fullständigt min ståndpunkt, som 
går ut på, att dessa Sverkerska anspråk först upphörde sedan 
dels efter drottning Katarina Sunesdotters gifte med Erik Läspe 
denna folkungagrens anspråk assimilerats, dels genom Filips 
halshuggning 1251 Knut Långe-ätten utdött. Och ändå tycks 
å andra sidan Kj. icke tänka sig möjligheten av att efter konung 
Johan Sverkersons död andra ättlingar — på svärds- eller spinn-
sidan — funnos, som innehade del i det Sverkerska privatarvel, 
och som svenska folket kunde tänka sig som möjliga preten
denter. Hela Kj:s resonement inskränkes till Eriks ättlingsanspråk. 

• För övrigt är nog riktigt hans framhållande därav, att 
folkungaätten som sådan icke kunde pretendera kronan vid 
denna tid. 

Vi övergå nu till ätteleden: 5—6. Här har visserligen Kj. gjort 
troligt, att en viss Filip, gift med "Cecilia, Kanuti quondam ducis 

1 D. S. n:is 541, 544, 618, 635, 714, 1212, 1720. Alten förde i vapnet en 
vingad lilja. (HILDEBRAND, Svenska Sigiller under Medeltiden, 3 serien, n:is 
31, 47.) (Samma vapen förde Anund Björnson (A. a. 3 Ser. n:o 15.) 
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filia"1 varit fader till Birger, som varit (hel?)broder till Johan 
Filipson (led 6), enär såväl Cecilia som Birger (med föräldrar) 
angivas skulle i Fogdö kloster begravas. Men härmed har icke 
lämnats något bevis därför, att denne Filip varit identisk med 
Filip, Knut Långes son (led 5). Ty när Kj. med full rätt anser 
"mycket osannolikt" att Johan Filipson kunnat hämta "sitt vapen 
lejonörnen"2 från Knut Långes son Filips "morfar" Peter Strangesons 
vapen "vargörnen", så kvarstår realiter för Kj. endast den under
liga idéassociation, att då å ena sidan denne sistnämnde Filip 
till följe högförräderi ("in legem Juliam majestatis") halshöggs 
är 1251, och å andra sidan åtminstone den ene av bröderna 
Filipson till följe mord ("pro ipsorum grauibus et notoriis ex-
cessibus") rönte samma öde år 1280,' så måste (!) desse senare 
vara söner till den förre. — Endast på ett enda sätt söker 
Kj. stödja detta lösliga påstående: Han säger nämligen föl
jande: "Att Birger egde Flastad vid Sko torde också visa 
slägtskap med Holmger i Sko." Dessa två av mig kursive
rade ord finnas emellertid icke i urkunden! Kj. förväxlar här 
detta av Birgers moder till Fogdö kloster skänkta, antagligen i 
Södermanland liggande4 Flastad, med det av Karl Ulvson före 
år 1272 7/s till Sko kloster bortgivna Fladstad (Flazsta), liggande 
i Uppland,5 om vilket senare långvariga tvister uppkommo mellan 
detta kloster och dominus Peter Ragualdson.6 

1 D. S. n:o 900. 'Omkring är 1270." "Qtiondam" angiver här, jämlikt gängse 
språkbruk, att fadern är död. Om hennes antagliga släkt se: Skarsholmsläkten 
(Danmarks Adels Aarbog XXXIII). Namnet Cecilia bars även av Esbern Snares 
faster och dotterdotter. (Aaarb. for Nord. Oldk. og Historie 1883, pag. 35, 
S. R. D. IV Tab. II). 

2 Om de olika djurkombinationerna i vapen se: TOLL — Konunga
vapenbilderna — pag. 36, not 37. 

3 Rimkrönikan, som endast nämner Johan Filipson, tror sig veta, att denne 
dog i tornet vid Norrström. 

4 Index till D. S. 
5 Denna av Karl Ulvson bortskänkta gärd är antagligen identisk med den 

ännu i skogen ej långt frän Skokloster liggande "Fladstads mur", som H. Hilde
brand i sin beskrivning över detta pä angivna skäl anser hava varit ett slott 
och ej en kyrka. 

8 D. S. n:is 563, 569, 598. 624. 
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De två ätteleden äro sålunda till fullo obevisade. De äro till pä 
köpet av följande anledningar osannolika. Primo: Drogos nog ej 
blott den äldre Knut Långesonens egendomar in,1 men bröderna 
ägde bevisligen egendomar2 och bland dessa sagda Flastad, som i 
varje fall måste betraktas som den då omyndige Birgers fäderne. 
Secundo: De två olika gravställena: Sko för Knut Långe-ätten 
och Fogdö för Birger och dennes föräldrar, stöda, minst sagt, 
icke påstådda härstamningen. Snarare må vi tro, att brödernas 
stamfader varit bland dem, som år 1233 fått stadfästelse för det 
sistnämnda klostret3 nära sin gård4 vid Strängnäs, lika väl som 
bevisligen Knut Långe upplåtit jord åt det vid Sko. Tertio: Vid 
brödernas sida framträder en viss Magnus Jonson (som väl bör 
skiljas från sin namne av Engelätten). Han står i urkunder av 
år 1279 dels mellan Johan och Birger Filipson/' dels som när
varande vid konungens bekräftelse av den sistnämndes salubrev 
till sin hustru, en syster till "folkungen" Bengt Magnusson.0 

Efter brödernas död namnes han jämte bl. a. sagde Bengt i det 
kända brevet av år 1282,7 genom vilket konungen medgiver 
brödernas barn fä återköpa egendomarna. Och i dessa tre brev 
är i huvudsak omgivningen densamma. Magnus Jonson för i 
tvenne urkunder av åren 1278voch 79s lejonörnen i sitt vapen. 
Han räknas bland rikets "principes" och kan tydligtvis icke vara 
son till brödernas år 1280 avrättade systerson Johan Carlson, 
som var den förste av Aspenässläkten, som där införde lejon-
örnvapnen.9 En Filip Jonson, som gav gods åt, samt förordnade 

1 D. S. n:o 753. 
2 D. S. n:is 667, 744, Erikskrönikan vers 1060. 
3 D. S. n:o 281. 
4 Tibble (Tybille, Thygbyle). Om dess läge nära Alöö se: Sv. R. A. P. B. 

n:o 2874. Om Alöö se a. a. n:o 3100 samt D. S. n:o 4043. 
5 D. S. n:o 670. 
6 D. S. n:o 671. Bengst Magnuson för Kongl. Folkungavapnet i konlra-

sigillet (Hildebrand, Sv. Sig. Serie 3, n:o 41). 
7 D. S. n:o 744. 
8 D. S. n:is 654, 671. Hildebrand, Sv. Sig. Serie 3, n:o 43. 
' K- H. K.. Aspenäs och Fånö-ättens härst. (H. T. 1883.) Förf. har ej här 

insett, att det funnits tvä med namnet Magnus Jonson. Detta har medfört div. 
felslut i strid med Hildebrands sigilluppgifter. 
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om sin begravning i Fogdö, kan däremot härstamma ur vilken 
av släkterna som helst, ty den urkund, i vilken han framträder, 
är odaterad.1 Som totalbild måste vi få, att såväl Johan Filipson 
som Magnus Jonson och Johan Carlsons moder på svärdssidan 
stammat från en person med namnet Johan, som måste levat på 
tid föregående Knut Långes ofta nämnde son Filip, varigenom här
stamningen från denne förfaller. Härtill kommer, att före brö
dernas tid uppträder en viss dominus Philippus i brödernas 
senare omgivning särskilt med Bengt Magnusson uti en dennes 
urkund av år 1269. [D. S. n:o 541.] Vi hava synbarligen här en 
eller annan släktsammanslutning av så nära art, att Birger Filipson 
behövde dispens för äktenskapet med hustrun. Det kan se ut, 
som om denne Filip avlidit år 1269 samt att bröderna trält i 
hans ställe. Vem åter denne varit, är osäkert.2 Allt tyder på, att 
denna Aspenäsätt icke kan hava sin upprinnelse hos Knut Långe-
sonen utan haft tidigare självständig början. Quarto: Stå brö
derna i regel ända till mordgärningen på den intimaste fot med 
Birger Jarls ätt, något som ej tyder på, att de haft något att 
göra med Knut Länges son. (Dock är här att märka, att Knut 
Jonson blev drotset, fastän fadern Johan avlivats.) 

När vidare i samband med oroligheterna 1280 rimkrönikan 
(vers: 1043—47) uppräknar bland "folkungar" fyra personer och 
av dessa främst Johan Filipson, så tager den synbarligen detta 
uttryck på samma sätt, som där den dels i berättelsen om Knut 
Långeupproret läterdetla uttryck och beteckningen "folkungaroten" 

1 Han var 'famulus' (väpnare) hos hertig Bengt (D. S. n:o 890) D. S. 
Index sätter brevet till (1285—91). 

2 D. S. Index gissar att han varit identisk med den Filip, som var son 
till Elef, Birger Jarls broder. 1 sä fall kunna bröderna varit denne Elefs sonson. 
Jag sätter ej tro till detta efter vad ovan sagts, synnerligen som därtill kommer, 
att Elefs son, som aldrig kallas för 'dominus", stär i helt annan omgivning, har 
en före sig i Saba begraven son Peter, samt slutligen förefaller avliden långt 
före är 1629 {D. S. n:o 891) i alla händelser före fadern. Slutligen kommer 
härtill, att namnet Elef aldrig brukas av brödernas efterkommande. (Se även 
D. S. 405, 482 och 536.) Om därmed menas den senare Filip Thyrneson, kan 
han ej vara brödernas fader. 



Folkungaroten. 127 

vara synonyma begrepp,1 dels efter Herrevad och junker Karls död 
med "folkungar" anger "folkungaätt" och "thera frender".2 Och efter 
den översättning, som vi här ovan sett "Annales Sigtunenses" 
lämna, kunna vi sluta oss till, att dessa bröder tillhörde denna 
sammanslutning av främst Upplands jordägande befolkning. Men 
när man vet, att ättens stamfader Folke (Digre) av den under hans 
sekel levande Saxo kallas för "suetice gentis nobilissimus" samt 
ädlingsskapet vid så avlägsen lid måste — delvis åtminstone — 
anses grundat på gammal besittningsrätt av jord, så måste vi 
räkna som antagligt, att till denna rote hörde grenar av ätten 
före Folkes tid, och i alla händelser med Folkungaätten å spinn-
sidan befryndade. — Det är därför ej visst, att bröderna till
hörde Folke Digres efterkommande på svärdssidan. Men fastän 
vi synbarligen i Knut Långes urkund hava att se medlemmar av 
folkungaroten, och fastän vi antagligen hava lyckats bland desse 
identifiera Germundus och Laurencius, vilkas efterkommande vi 
möta i lejonörnättens omgivning, sä blir det ändock en öppen 
fråga, om vi i namnet Johannes de Grimberghum hava att se 
en förfader till denna ätt. 

Intressant är slutligen den bild, som rimkrönikan (vers. 364 
—3614) upprullar om denna "vällugha slekts" och dess fränders 
öde efter händelserna, som följde omedelbart på vapennedlägg
ningen vid Herrevad. Här är den tappre junker Karls död den 
enda ljuspunkten. Annars sägs det att: "tho drogh huar wid 
annan strug/mz. krankan vilia ok ondan hugh Ok jäuade huar 
aff androm svik" och att the "koffrade sik ey än i dagh". 

Här är emellertid väl att märka, att ätten som sådan dittills 
icke stått samlad. Huruvida därvid Ulv jarl, som Kj. antager, 
stått på rotens sida, är ytterst tvivelaktigt. Här förtjänar nog av
seende prof. Schiicks just härifrån tagna exempel om jarlsäm
betet: "konungarne växlade, men den egentlige styresmannen 
jarlen stod kvar som en representant för riksmaklen gentemot 

1 Se H. Toll. Folkungabrunnen [FoIkungastudierlV] [Östg. Corr. 1924,n:o 198]. 
2 Vers 238, 246, 258, 364—266. 
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både landskapen och de kämpande konungaätterna."1 En av-
fällning från roten var, som vi sett, Magnus Broke och vik
tigast av alla Birger Magnuson jarl, bägge synbarligen till följe 
gifte inom Eriksätten. Men även andra stodo pä den sistnämndes 
sida. Ärkebiskop Folke ur Engelätten, som kallas av kung Wal
demar för "consanquineus", blev säkert här den försonande 
länken, och vi se sålunda i Birger jarls sällskap till Norge denne 
Folkes broder Karl Kvesa och flera andra uppräknade, av vilka 
så småningom väl den ene efter den andre drog sig tillbaka, 
främst junker Karl, då denne av en riddare fått höra, att jarlen 
ville "lata honom forgiffua". Och då vi av Håkon Håkonsöns 
saga känna, att dess författare Sturla Thordson fått en del upp
gifter av bemälde ärkebiskop, så kan man förstå, att sagan om hän
delsen vid Herrevad säger följande: "Um besii verk var allmisiafnt 
talat." Målet vanns emellertid för en tid. Sagan fortsätter längre 
fram: "Sipan girdiz fridr i Suibiod." 

1 Svenska folkets historia I, pag. 327. 


