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SVENSKA RIKETS UPPKOMST 
AV 

O VE M O B E R G 

F
ör varje land utgöra omständigheterna vid nationens till
komst ett av de centrala historiska forskningsproblemen. I 
fråga om de flesta länder är det för forskarna ingen svårig
het att fastställa tidpunkten för nationens födelse. Många sta

ter kunna exakt angiva dagen för sin tillblivelse. Denna kan för ett 
flertal folk föras tillbaka på ett politiskt eller militärt genomfört en
hetsverk av ett relativt sent datum, på ett fredsslut, på utbrottet av en 
revolution mod ty åtföljande självständighetsförklaring eller på nå
gon liknande, säkert daterbar händelse. Till denna kategori av na
tioner hör lyckligtvis ej den svenska. Vårt folk har varit förenat i 
ett rike under hela den tid, för vilken säkra historiska källor finnas. 
Det svenska rikets uppkomst ligger sålunda antingen före begynnel
sen av Sveriges historiska tid eller också på gränsen till denna. 
Några kvarlevor av litterär art, som kunna belysa vår nations gene-
sis, finnas ej. Av den anledningen hava också olika åsikter gjort sig 
gällande rörande tidpunkten för enandet av svearnas och götar
nas folk. 

I. 

Frågan om det svenska rikets uppkomst har senast i större sam
manhang behandlats av C u r t W e i b u l l och B i r g e r N e r m a n , 
av den förre 1921. i undersökningen »Om det svenska och det danska 
rikets uppkomst»,1 av den senare dels i avhandlingen »Svenska rikets 
uppkomst»,2 som utkom 1025, dels i ett år 1941 utgivet populärveten
skapligt arbete »Sveriges rikes uppkomst». Detta bygger på den år 
1925 publicerade avhandlingen, men däri hava dessutom inarbetats de 
mellan åren 1925 och 1941 vunna arkeologiska forskningsresultal, 

1 Tryckt i Historisk tidskritt för Skåneland, bd 7, Lund 1921. 
2 Ingår i serien Föreningen för svensk kulturhistoria, Böcker, nr 6, 

Sthlm 1925. 
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som hava betydelse för ämnet.3 Weibull vände s ig mot vad han kal

lade den inom svensk historieskrivning fastslagna uppfattningen, att 

det svenska riket såsom ett politiskt helt, lydande under en konung 

och med den uts t räckning det hade vid medeltidens ingång, uppkom

mit under en tid, som med säkerhet låg före 800-lalets början, troli

gen någon gång under 500-talet.4 Själv ansåg han, att det svenska 

riket var en produkt av vikingatidens senare skede.5 Nerman åter 

anslöt sig i stort sett till den gamla, av K n u t S t j e r n a 6 knäsat ta 

riktningen, vars resultat han sökte slödja genom att i diskussionen 

indraga nytt material, arkeologiskt och litterärt.7 Att de båda for

ska rna kommit till så olika resultat, beror på deras skilda metodiska 

förfaringssätt. Principiell t anser Weibull de is ländska sagornas be

rättelser om händelser, som ägt rum flera å rhundraden före sagor

nas avfattningstid, värdelösa som historiska källor, såvida de ej 

kunna s ty rkas av samtida eller näs tan samtida uppgifter. Nerman 

framhöll däremot i inledningen till sitt arbete, att han ansåg, att tra

ditionen i allmänhet icke uppdiktats u r intet, varför han gä rna 

sökte en historisk k ä r n a bakom många av sagotradit ionerna. Något 

oklart angav han som sin metodiska grundsats , att liksom han ford

rade s äk ra bevis, innan någon av traditionens uppgifter antoges, så 

fordrade han också säkra bevis, innan någon av uppgifterna förkas

tades; utan att okritiskt tro på tradit ionerna fäste han dock stor 

vikt vid dem.8 

3 Jfr även O t t o v. F r i e s e n , Om det svenska rikets uppkomst, Ver-
dandis småskrifter nr 200, Sthlm 1915, samt G u n n a r E k h o l m , Till 
vår fornhistoria, Historisk tidskrift 1926. 

4 W e i b u 11, a. a., s. 301. 
5 A. a., s. 358. Bland forskare, som under senare tid följt Weibull, 

märkas E. B u l l , Det norske folks liv og historie, bd 2, Oslo 1931, s. 42, 
P e r N y s t r ö m , Nordens land och folk, s. 112 (ingår i F a b i a n M å n s-
s o n, Vikingatidens historia, Sthlm 1939) samt I n g v a r A n d e r s s o n , 
Sveriges historie gennem tiderne, Kphmn 1941, s. 35. 

' K. S t j e r n a , Svear och götar under folkvandringstiden, Svenska forn
minnesföreningens tidskrift 12, Sthlm 1905. 

7 Bland andra forskare, som i likhet med Nerman förlagt det svenska 
rikets uppkomst till 500-talet, må här framhållas S v e n T u n b e r g , Till 
Svearikets äldsta historia, Fornvännen 1920, och Götarnas rike (ingår i 
Västergötland, Bidrag till landskapets kulturhistoria och naturbeskriv
ning, A: 4), Sthlm 1940. 

s B. N e r m a n , Svenska rikets uppkomst, s. 2. 
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Redan vid tolkningen av den första uppgiften i den klassiska litte
raturen om befolkningen i vårt land, Tacitus' beskrivning i Ger
mania av svionerna, kommo Weibull ocli Nerman till olika resultat. 
1 det ofta anförda kapitlet 44 av den romerska författarens arbete 
heter del, dels att »härefter följa i själva Oceanen svionernas sam
hällen, som utom genom män och vapen äro starka genom flottor», 
dels alt »hos dem har även rikedomen anseende, och därför härskar 
blott en, ej längre med några inskränkningar utan med ovillkorlig 
rätt till lydnad».9 Weibull lade huvudvikten vid den sats, i vilken 
Tacitus (alar om suionum civitates, och ansåg, alt dessa ord borde 
tolkas så, att hos svearna funnos på Tacitus' tid flera statliga sam
manslutningar.10 Nerman åter drog av Tacitus' uppgift om att en 
råder hos svearna den slutsatsen, att detta folk bildat en stat.11 

De båda forskarna äro mera ense i tolkningen av Jordanes' och 
Prokopios' arlieten och utläste ur dessa författares skrifler, att det 
under 500-talet existerat en mängd självständiga stammar i det nuva
rande Sveriges område. Men vid behandlingen tiv nästa litterära verk 
med upplysningar till Sveriges historia, det angelsaxiska Beowulfs-
kvädet, kommo de åter till olika resultat 

II. 

Såsom varande den utförligaste och viktigaste litterära källan lill 
Nordens historia före Ansgars framträdande har Beowulfs-diklen 
kommit att få stor betydelse för undersökningarna rörande det 
svenska rikets uppkomst. Till en icke oväsentlig del bero de olika 
uppfattningarna om tidpunkten för svearnas och götarnas förening 
på den ställning, som vederbörande forskare intaga till ett av den 
angelsaxiska diktens många problem, nämligen frågan om vilket 
folk diktens ge ä t a s åsyfta. G e a t as-folket liar av olika forskare 
placerats till bl. a. Götaland, Gotland, Bornholm, Slesvig och Nord
england, men alltsedan P o n t u s F a h l b e c k år 1884 publicerade 

9 Tacitus Germania, cd. W. Reeb, kap. 44: Suionum hinc civitates ipso 
iu Oceano praetcr viros armaque classihus valent. . . Est apud lllos el 
opibus honos, eoque unus imperitat, nnllis iam exceplionihus, non precario 
iure parendi. 

10 AV e i b u 11, a. a., s. 303 f. 
11 Ner in a n, a. a., s. 18 f. 
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sin bekanta undersökning om Beowulfs-dikten12 och i anslutning till 
Leos och Schaidembses uppfattningar hävdade, att diktens ge ä t a s 
voro Jutarna, har diskussionen främst rört sig om huruvida g e a t a s 
åsyftade detta folk eller götarna. Bland göt-teoriens anhängare mär
kas Schuck, Stjerna och Wessén, medan bl. a. Bugge, Schutte och 
Wadstein befinna sig på den motsatta sidan.13 För frågan om det 
svenska rikets uppkomst har g e a t a s-problemet betydelse i det av
seendet, att de forskare, som förlägga det svenska rikets genesis till 
500-talet, äro anhängare av göt-teorien. De se i Beowulfs-diktens 
skildring av striden mellan svear och g e a t a s en återspegling av de 
fejder, som antagits hava ägt rum mellan svear och götar, innan det 
förstnämnda folket definitivt kuvade det sistnämnda. 

Helt naturligt intaga Curt Weibull och Birger Nerman skilda 
ståndpunkter till g e a t as-problemet. Behandlingen av denna fråga 
inlager en dominerande plats i deras undersökningar. På grund av 
den betydeiso, som g e a t a s-problemet anses äga för frågan om det 
svenska rikets uppkomst, skall Jag redogöra för de viktigaste av de 
skäl, som Weibull och Nerman anföra för och mot de olika stånd
punkterna. 

Weibull anslöt sig till Fahlliecks åsikt och sökte genom alt indraga 
nya synpunkter i diskussionen stärka dennes uppfattning, att Beo
wulfs-diktens ge a t a s äro Jutarna. Han framhävde, att g e a t a s 
i dikten skildras som ett sjöfolk och att de och svearna träffades över 
ett vidsträckt hav, varvid han samtidigt med ledning av uppgifter i 
Vita Ansgari och Adam av Bremens kyrkohistoria sökte göra gäl
lande, att svearna ur samfärdselsynpunkt hade under forntiden närmre 
till Jylland än till Västergötland. Vidare pekade han på det reala 
intresse, som fanns under ifrågavarande tid för både fredliga och 
krigiska förbindelser mellan svearna och Jutarna; emedan venderna 
hindrade all samfärdsel genom norra Tyskland och eftersom sjövä
gen norr om Skagen var för svår för den tidens farkoster, måste 
svearnas förbindelser med Västeuropa gå genom södra Jylland. Wei
bull framhävde även, att medan de litterära källorna ej nämna något 

12 P. F a h 1 b e c k, Beowulfsqvädet säsom källa för nordisk fornhistoria, 
Antiqvarisk tidskrift för Sverige, bd 8 (1884) ; jfr även Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitetsakademiens handlingar 33:2 (1914) 1921. 

13 Om litteraturen till g e a t a s-f rågan, se Fr . K 1 a e b e r, Beowulf and 
tho Figbt at Finnsburgh, 3. ed., Intrnduction s. XLVI. 

11 — Fornvännen 1944. 
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om förbindelser mellan svear och götar, det. däremot i dem finnes 

talr ika upplysningar om svenska konungar s förbindelser med Jutar 

och danskar ; enligt Ynglingalal dog Fjolner, där F rode bodde; Do-

malde fick av skalden tillnamnet Jutarnas fiende; Jo rund miste livet i 

Limfjorden; Ottar föll under örnens klor för danska rnas vapen; 

Jutska män innebrändo slutligen i Lofund konung Östen, etc.14 Då 

dessutom i Alfred den stores översättning av Bodas kyrkohis tor ia 

folknamnet g e a t a s användes för att återgiva det lat inska i u t i , 

Jutarna, talar enligt Weibull allt för att de strider Beowulfsdikten 

ski ldrar mellan svear och g o a t a s äro strider mellan svear och 

jutar.1 5 

Birger Nerman företog i sin avhandling efter strängt källkri t iska 

principer en g ranskn ing av de argument, vilka Weibull anförde som 

stöd för sin åsikt, att g e a t a s voro ju la rna . Mot Weibulls fram

hävande av Beowulfs-diktens uppgifter om alt färderna mellan svear

nas och Ju tarnas områden försiggingo över ett vidsträckt hav invände 

Nerman, att denna omständighet betydligt övervärderats och att vi 

s trängt taget inte alls behövde hål la på Beowulfs-diktens upplysningar 

därom.1 8 Av Yngl ingatals uppgifter om förbindelser mellan svear och 

Jutar utmönstrade Nerman hell dem om konungarna Dag, Ollar och 

Östen. De återstående uppgifterna, epitetet » jularnas fiende» för 

Domaldo och berättelsen om Jorumls död vid Limfjorden, förklarade 

han vara ett allt för torftigt material som vittnesbörd om livliga för

bindelser mellan svear och Jutar, i all synnerhet sorn enligt Nerman 

Domaides existens ej kan bevisas med full säkerhet och vi sakna 

möjlighet att kontrollera den historiska riktigheten av Jo runds död 

på Jylland.1 7 

Förutom de vanliga argumenten som stöd för åsikten, att g e a t a s 

14 För att stödja sitt påstående om talrika förbindelser mellan svear 
och danskar hämtade Weibull t. o. m. flera uppgifter från den av honom 
annars i historiskt källavseende lågt värderade Snorre. Dennes på andra 
källor än Ynglingatal vilande framställning i Ynglingasagan iir, fram
höll W e i b u l l (a. a., s. 319 f.), än rikare på traditioner om förbindelser 
mellan svear, daner och jutar: Dyggves moder uppgavs av Snorre hava 
varit syster till konung Dan i Danmark; Helge Halvdansson bortrövade 
och gifte sig med konung Adils gemål Yrsa, etc., etc. 

15 W o i b ti 11, a. a., s. 310 ff. 
19 N e r m a n , a. a., s. 118. 
17 A. a., s. 119 f. 
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voro götarna, av vilka det viktigaste är att de båda orden IJudlags-
enligt motsvara varandra, anförde Nerman en omständighet, som tidi
gare inte beaktats men som enligt hans mening ensam avgör frågan 
om g e a t a s nationalitet. Han påpekade, att den landsflyktige Ead-
gils enligt Beowulfs-dikten fick hjälp av g e a t a s i sin kamp mot 
farbrodern Onela, i vilken strid den senare stupade.18 Därefter sam
manställde han denna strid med Snorres berättelse i Ynglingasagan 
om konung Adils, som enligt denna saga utkämpade hårda strider 
med kung Ale den opländske från Norge; on av dessa strider utkäm
pades på Vänerns is. ln Då enligt Nerman Beowulfs-diktens Onela och 
Ynglingasagans Ale är samma person, så slöt lian av upplysningen 
om dem, att det folk, med vilket svearna slogos på Vänerns is, efter 
all rimlighet måste hava varit västgötarna; det måste enligt hans 
åsikt vara i yttersta grad osannolikt, att svearna slogos med jutarna 
på cn långt utanför båda folkens områden belägen plats inom ett 
tredje folks område. Vi föras sålunda enligt Nerman med den enda 
ortsuppgift, som står oss till buds för att lokalisera ge a t a s , till 
västgötarnas område och kunna därför draga den för g e a t a s - f r å -
gan avgörande slutsatsen, att g e a t a s äro västgötarna.20 

Gentemot Nermans uppfattning, att uppgifter i Ynglingasagan om 
strider mellan Adils och Ale på Vänerns is skulle lösa ge a t a s -
problemet, riktade E l i s W a d s t e i n 1934 några invändningar.21 

Då Nerman emellertid ännu i sitt år 1941 utkomna arbete framhål
ler, att Snorres lokaluppgift ger ett starkt stöd för meningen, att 
g e a t a s äro västgötarna, icke Jutarna,22 kan det vara skäl att 
granska den betydelse, som ifrågavarande upplysning i Ynglinga
sagan kan hava för frågan om g e a t a s nationalitet. 

Beowulfs-dikten och Ynglingasagan lämna visserligen motstri-
dande uppgifter — enligt den förstnämnda källan kämpade den lands
flyktige Eadgils med hjälp av geatas mot sin farbroder Onela; enligt 
Ynglingasagan hade kung Adils i Uppsala hårda strider med den 

18 A. a., s. 128 f. 
19 Ynglingasaga, cd. F. Jönsson, s. 37; jfr även Edda Snorra Sturlusonar, 

ed. F. Jönsson, s. 139 f. 
20 N e r m a n , a. a., s. 128 f. 
21 E. W a d s t e i n , The Beowulf Poem as an English national epos, 

Acta pbilologica scandinavica, 8, s. 289. 
22 B. N e r m a n , Sveriges rikes uppkomst, s. 92. 
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norske konungen Ale den opländske —, men man kan dock säker
ligen i likhet med bl. a. Nerman utgå ifrån att det är samma perso
ner, som ligga bakom de båda skildringarna, då namnen motsvara 
varandra och olikheterna kunna, såsom allmänt antagits, förklaras 
därav, att Snorre förväxlat det svenska Uppland med det norska 
Oplandene. Men ett sådant antagande hjälper oss dock ej att klar
göra frågan om g e a t a s nationalitet. Den enligt Nerman för detta 
folks lokalisering till Västergötland avgörande uppgiften i Yng
lingasagan, att Adils och Ale kämpade på Vänerns is, är nämligen 
enbart lärd konstruktion av Snorre och utan värde för g e a t a s-pro
blemets lösning. I Ynglingatal namnes ej något om att Adils hade 
strider med Ale på Vänerns is. I dikten utsäges blott, att den dåd-
sälle Ales fiende skulle dö i Uppsala: 

Ok dågssell 
deyja skyldi 
Ala dolgr 
at Upsolnm.23 

Som ovan påpekats, har Snorre av misstag trott, att striderna mel
lan Adils och Ale var en kamp mellan svear och norrmän. Dessutom 
har lian haft kunskap om ytterligare en källa med uppgift om de bada 
konungarna. I sin Edda. anför han nämligen Kalfsvisan, som lyder: 

Vésteinn Val i 
en Vifill Stufi, 
Meinpjöfr Möi, 
en Morgiiiu Vakri, 
Aii Hrafni 
es til iss riSu, 
en annan austr 
and ASilsi 
grår hvarfaSi 
geiri undaSr.24 

Av denna strof har han utläst, att en Ale och några andra ridit 
till en is och att Adils skyndat österut. Med sin vanliga arbetsmetod 
har Snorre kombinerat denna vers med Ynglingatals uppgift om stri-

23 Ynglingasagan, a. ed., s. 38. 
24 Edda Snorra Sturlusonar, ed. F. Jönsson, s. 237 f. 
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der mellan Ale och Adils, och då han trodde, att det var en kamp 

mellan svear och norrmän, låg det nä ra till hands för honom att 

antaga, att skaldestrofens is avsåg Vänerns is. Den ortsuppgift, som 

enligt Nerman ensam avgör frågan om g e a t a s nationalitet, kan 

såsom varande iärd konstruktion av Snorre avföras u r diskussionen. 

Men problemet om Beowulfs-diktens betydelse för frågan om det 

svenska rikets uppkomst ä r därmed inte löst utan kvarstår . Fö r sva

ret på spörsmålet, om vilken stam folknamnet g e a t a s åsyftar, 

lämnar oss filologien ej någon avgörande hjälp. Den angelsaxiska 

namnformen g e a t a s motsvaras nämligen, såsom E l i s W a d 

s t e i n utrett,25 ej blott av ett fornnordiskt g a u t a r utan även — 

i några dialekter — av det fornnordiska i n t a r eller i o t a r. 

G e a t a s-frågan måste lösas med de upplysningar av sakligt inne

håll, som dikten lämnar. Bland do faktorer, som göt-teoriens anhäng

are framdragit som stöd. för sin åsikt, må hä r särski l t framhävas dik

tens uppgifter om talr ika och långvariga str ider mellan g e a t a s 

och svearna, till en del utkämpade i skogig terräng.2 0 Vidare ha r 

man funnit det förvånansvärt , om nu g e a t a s skulle syfta på 

ju tarna , att götarna ej skulle omnämnas i ett diktverk, som behandlar 

politiska förhållanden i Skandinavien under 500-talct. Till Jut-teo-

riens förmån talar åter skildringen av g e a t a s-konungen Hygelacs 

infall i fr isernas och frai ikeinas land,27 en händelse, som ä r bestyrkt 

av andra källor, samt omnämnandet, att g e a t a s otter Beowulfs 

död hade att frukta kr ig från f rankernas och frisernas sida, en upp

lysning, som ä r svårförklarl ig, om det omstridda folket skulle vara 

götarna. P å senare lid ha r Jut-tcorien oj stått högt i kurs , 2 8 och 

s ta rka ord ha r iktats mot den: enligt W e s s é n har densamma dri

vits till en punkt, där den upplöser sig själv och bevisar sin orim

lighet,29 och K e m p M a l o n e förklarar , »that Identification ot the 

G e a t a s with the J u t e s is unsound, from every point of view».30 

25 E. W a d s t c i n, a. a., s. 274 f. 
20 T. ex. striderna i Korpskogen, Beowulf, a. cd., s. 110. 
27 Beowulf, s. 46. 
28 Jfr dock J. E. F o r s s a n d e r , Om svear och götar, Historisk tid

skrift 1942, s. 430. 
29 E. W e s s é n , De nordiska folkstammarna i Beowulf, Kungl. Vitter

hets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 36:2 (1927), s. 59. 
30 K o m p M a l o n e , The Identity of the Geatas, Acta Pbilologica Scan

dinavica, 4, s. 90. 
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F ö r de forskare, som hittills gjort inlägg i diskussionen om 

g e a t a s nationalitet, ha r frågeställningen vari t : götar eller Ju ta r? 

Sedan de fattat s tåndpunkt för det ena av dessa folk, hava de sökt 

bortförklara de omständigheter, som tala för det andra folket, en 

uppgift, som do av lättförklarliga skäl ej gått i land med. J a g t ror 

emellertid, att den hittills rådande problemställningen med dess 

antingen—eller med ty åtföljande konsekvenser ej behöver tillgri

pas. I det följande skall Jag söka lämna en sådan förklaring, tidigare 

antydd av Wadstein (se nedan, s. 169, not 43), på problemet om 

g e a t a s nationalitet, som undviker både Jut-teoriens Scylla och göt-

teoriens Karybdis . 

Beowulfskvädct är ett verk av en angelsaxisk skald.31 Då dikten 

huvudsakligen berör skandinaviska förhållanden, ha r man tidigare 

antagit, att ett fullfärdigt nordiskt original tjänat som förebild för 

en angelsaxisk kristen, var? roll ondast varit översät tarens eller sna

ra re bearbetarens.8 2 Men att s å ej ä r fallet hava bl. a. C. W. v o n 

S y d o w 3 3 och F r . K 1 a e b e r34 övertygande påvisat. Den angcl-

saxiske skalden har fått stoffet till sin dikt från olika håll. Klaeber, 

som i inledningen till sin å r 1936 tryckta utgåva av dikten samman

fattat Beowults-forskningens dåvarande ståndpunkt, ha r urski l t bl. a. 

samgermanska tradit ioner om Eormenr ic och Hama, vilka angel-

s a x a m a enligt hans åsikt medfört till England från sina. kontinen

tala boplatser, och Offaepisoden, som ä r av angelskt ursprung. 3 5 Men 

diktens dominerande partier ski ldra händelser, som utspelats i Skan

dinavien, och skalden måste för dem haft tillgång till skandinaviskt 

material.3 6 P å senare tid ha r W. B e h r e n d s s o n i detalj sökt 

konst ruera diktens genesis. I huvudsaken ha r denne forskare kom-

31 Om tidpunkten för diktens författande, se K l a e b e r , a. a., s. C VII 
ff.; jfr dock N. C l a u s e n L u k m a n , Skjoldungo und Skiltingo, (Kphmn 
1943), s. 20 ff. 

32 Så t. ex. G. S a r r a z i n, Beowulf-Studion, (Berlin 1888); Neue Beo-
wulfsstudien, Englische studien 23 (1897). 

33 C. W. v o n S y d o w , Beowulfsskalden och nordisk tradition, Vcten-
skapssoeietelon i Lund, Årsbok 1923, s. 79. 

34 K l a e b e r , a. a., s. CXIII ff. 
35 A. a., s. CXIV. 
36 A. a., s. CXIV: »The same (Scandinavian) origin is to be assignod 

to the distinctly historical episodes of tho Swedisb-Geatisch wars of which 
no other traces can be found in England.» 
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mit till samma resultat som Klaeber, nämligen alt diktaren haft till 
sitt förfogande ett stort, oenhetligt material av hednisk folk- och 
hjältediktning, som han fogat samman med kristna motiv och före
ställningar.37 Bland det nordiska stoffet kunna olika partier urskil-
Jas, vilka hava föga eller intet gemensamt. Diktens första avsnitt 
utspelas på dansk mark, och författaren har för sin skildring av 
Beowulfs besök hos den danske konungen och de utförliga beskriv
ningarna av del danska kungahuset och hovet i Heorot säkerligen 
haft till sitt förfogande danska källor, i vilka drakmotivet inkompo
nerats. Att danska traditioner varit kända för diktaren, framgår bl. a. 
av inledningsraderna: 

rivset, wé Gar-Dena in gcardagum, 
beodcyninga {)rym gefrunon, 
hu dä iupelingas ellen fremedon! 

Hör! Vi hava sport om spjut-danernas krigarkonungar i forna 
dagar — huru furstarna utförde frejdiga dåd. 

Bland andra enhetliga partier märkas skildringen av Hygelacs 
infall i Frisland, för vilket avsnitt det ligger närmast till hands att 
antaga Jutskt ursprung, saml framställningen av de långvariga stri
derna mellan svear och g e a t a s , vilka i sin tur kunna indelas i 
olika episoder och för vilka skalden till största delen sannolikt fått 
sitt vetande av källor, som härstamma från den skandinaviska halvön. 

Beowulfs-skaldeu skulle sålunda haft till sitt förfogande nordiska 
traditioner, som härstammat från Själland, Jylland, Götaland och (ev.) 
Svealand. Do ursprungliga händelserna hava berört huvudstammarna 
i det nuvarande Danmark och Sverige, Jutar (t. ex. Hygelacs-episo-
den), daner (lleorot-partiet), götar och svear (striderna mellan dessa 
stammar). Bådo Jutar och götar hade förbindelser med daner och 
svear. Av Ynglingatal framgår, att det tidvis fanns fientligt förhållande 
mellan svearna och Jutarna, och allt talar för att så även var fallet 
mellan svear och götar. Då vidare uddljudande g i fornongelskan var 
frikativt39 och uttalet av g a u t i , »götar», ej skilde sig mycket från 
i u t i eller i o t i, »Jutar»,40 är det mycket som talar för att en ulom-

37 W. B e h r e n d s s o n , Zur Vorgeschichte des »Beowulf» (1935), s. 78 
ff. och passim. 

30 S i e v e r s - B r u n n e r, Altenglische Grammatik (1942), s. 180. 
4n Jfr W e s s é n , a. a., s. 54. 
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nordisk författare, som elt par hundra år efter det händelserna utspe
lades sammanfogade de skilda traditionerna till ett enhetligt diktverk, 
ej kunde skilja mellan do båda folken utan översatte de fornnordiska 
namnen för 'götar och jutar med den angelsaxiska namnformen 
g e a t a s , vilket dessutom, såsom ovan (s. 165) påpekats, i några angel
saxiska dialekter språkligt motsvarar de båda folknamnen. Det lig
ger så mycket närmre till hands att om en utländsk författare anta
ga, att denne sammanblandat jutar och götar, som dessa folk bevis
ligen förväxlats på nordisk botten. Om ynglingakonungen Eystein, 
Adils son, heter det i strof 23 av Ynglingatal: 

Veitk Eysteins 
enda folginn, 
lokins life, 
å Löfundi 
ok sikling 
mcS Svium k68u 
Jözka menn 
inni brenna.41 

Om sainmo konung berättar emellertid Historia Norvogia;: hic 
(Adils) genuit Eusteiu, quem G a u t o n e s in domo quadam obtru-
sum cum suis vivum inc ender unt.42 

Genom antagandet, att don angelsaxisko Beowulf s-ska Iden omed
vetet sammanslagit götar och Jutar i namnformen g e a t a s , för
svinna de svårigheter, som äro förknippade med frågan om g e a t a s 
nationalitet. Ty då behöver man ej i likhet med Jut-teoriens anhäng
are låta götarna försvinna ttr ett diktverk, vars händelseförlopp 
utspelas i Skandinavien under 500-talet och i vilket götarnas gran
nar i söder och norr spela en framträdande roll; ej heller nödgas 
man gripa till de osannolika hypoteser, som göt-teoriens målsmän 
presterat, när de velat förklara Hygelacepisodcn. Och den dystra 
profetian i slutet av dikten, enligt vilken g e a t a s efter Beowulfs 
död hade att vänta anfall från franker, friser och svear, får en na-

41 Skjaldedigtning B 1, s. 11. 
42 Monumenta historica Norweigse, od. G. Storm, s. 101. 
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lurlig förklaring genom antagandet, att bakom g e a t a s dölja sig 

både Jutar och götar.4 3 

Då alltså mycket talar för att Beowulfs-skalden sammanfört Jutar 

och götar i namnformen g e a t a s , så inses lätt, att man ej kan 

draga alltför vittgående slutsatser av de upplysningar , som dikten 

lämnar om de politiska förhållandena i Norden.44 Skalden låter vis

serligen mot slutet av dikten en budbärare förutspå olyckor för 

g e a t a s jfolket efter Beowulfs död, men till att därav draga den 

slutsatsen, att det självständiga götariket gått under i kampen mot 

svearna under den senare delen av 500-talet, är steget för långt. 

Efter Beowulfs-dikten är Yngl ingasagans berättelse om Ingjald 

illråde nästa källa, som Nerman och Weibul l diskutera. Den först

nämnde godlog Snorres lierättelsc om denne konung och ansåg, att 

det ej finns något skäl att förneka, att Ingjald verkligen innebränt en 

rad småkonungar.4 ' ' Weibull ställde sig skeptisk mot berättelsen, vil

ken han betraktade såsom enbart lärd konstruktion, utan värde för 

frågan om det svenska rikets uppkomst.4 0 Lika oense äro de båda 

forskarna vid tolkningen av nästa källa, Wulfs tans reseberättelse i 

Alfred den stores översättning av Orosius ' världshistoria. I Wulf

stans framställning heter dot bl. a,, att Wulfstan etter passerandet av 

Bornholm fick om babord de land, som hota Blekinge, Möre, Öland och 

43 Den omständigheten, att det i Beowulfs-dikten förekommer ett folk-
iKiiini e o t a ii, synes tala mot teorien om sammanblandning av jutar och 
götar från Beowulfs-diktarens sida (jfr I. L i n d q u i s t , Religiösa run-
texter. 2. Sparlösastenen, s. 182). Men enligt W a d s t e i n (a. a., s. 277) 
syftar dotta folknamn oj på do nordgermanska jutarna i Jylland utan på 
ett västgermanskt folk, stamfränder till do jutar, som slogo sig ned i 
Kngland. 

Wadstein, som är anhängare av jut-teorien, framhåller dock, såsom ovan 
(s. 166) påpekats, att även om för Beowulfs-skalden g e a t a s voro ju
tarna, götiskt stoff kunde dock ingå i diktverket ( W a d s t e i n , a. a., 
s. 289: >Even if King Hygclac's people were J u t e s , the possibility is 
not quite exduded tbat the G e a t a s of tbo Beowulf poem may have 
had somcthing to do with the Gauts. On account of the coinmon namo-
forni G e a t a s , Jutes and Gauts may have been confused in England.»). 

41 L u k ra a n, som i sitt ovan anförda arbete behandlat Beowulfs-dikten 
från andra utgångspunkter än ovan, ställer sig även mycket skeptisk till 
dikten som historisk källa (jfr s. 196 f. och passim). 

45 N e r m a n, a. a., s. 228. 
46 W e i b u l l , a. a., s. 306 f. 
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Gotland, vilka höra till svearna.4 7 Både Weibull och Nerman funno 

i detta meddelande stöd för sina så vitt skilda meningar om tidpunk

ten för det svenska rikets uppkomst. Enligt Nerman visar det, att det 

svenska rikets enande var fullbordat under andra hälften av 800-

talet,48 medan det enligt Weibull utsäger, att svearnas rike vid denna 

tid endast var ett östersjörike.4 9 Då reseberättelsen ej antyder något 

om den för det svenska rikets uppkomst avgörande trågtin, nämligen 

Västergötlands ställning, tillåter den ej någon av de slutsatser, som 

de båda forskarna dragit. 

I I I . 

I det följande lämnar jag Nermans framställning för att nä rmare 

undersöka Curt Weibulls uppfattning om uppkomsten av det svenska 

riket. Efter att enligt ovanstående hava framhävt svearnas r ike un

der 800-talet som ett östersjörike, behandlade han de uppgifter, som 

vi från denna tid hava om invånarna i den västra delen av det nuva

rande Sverige. Sådana uppgifter finnas i den norsk-is ländska skalde

diktningen. Hara ld hårfnger kallades av Torbjörn hornklove för 

götarnas fiende, och Håkon den gode gjorde enligt Guttorm sindre 

götarna skattskyldiga. Hara ld gråfäll rödfärgade svärdet i götarnas 

blod, och Håkon Jarl ville tillintetgöra götarnas liv.60 Dessa notiser 

och Wulfs tans ovan anförda reselierättelse visa oss enligt Weibull, 

att det i Sverige funnits ett svearnas r ike vid Sveriges ostkust och 

ett annat land, Götaland, med vars inbyggare de norska konungarna 

legat i fejd alltsedan Hara ld liårfagers dagar/ ' 1 Men någon sådan slut

sats berätt igar oss into källmaterialet att draga. Ännu långt in i me

deltiden betraktades svearna och götarna som skilda stammar, och 

denna skillnad måste hava varit s törre längre tillbaka i tiden. Där

för kan man u r uppgifter om att en del norska hä r ska re under här j 

ningståg kämpat mot götar inte draga n å g r a som helst s lutsatser om 

det senare folkets politiska ställning. 

Cur t Weibull såg det svenska r ikets slutliga uppkomst som eu 

följd av den nyorientering i utrikespolitiskt hänseende, som enligt 
47 H. S w e e t, An anglosaxon reader, 0. cd., s. 21. 
" N e r m a n , a. a., s. 263. 
,0 AV e i b u 11, a. a., s. 350. 
50 Skjaldedigtning B 1, s. 21, 55 f., 122. 
51 AV e i b u 11, a. a., s. 351. 
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hans mening ägde rum i det gamla sveariket omkring år 1000. De 
gamla vägarna i österled förlorade vid denna tidpunkt sin betydelse 
samtidigt som man.enligt Weibull kan spåra tecken på ökade förbin
delser från svearnas sida med länderna västerut, Danmark, Norge 
och England. Under decennierna omkring år 1000 upphöra gravfyn
den i Kyssland att vittna om svenskt inflytande, och samtidigt upp
hör den arabiska myntinförseln till Sverige. Parallellt med denna av
mattning i svearnas förbindelse östeiut kan man spåra en stark till
växt i deras förbindelser västerut. Enligt skaldediktningen indrages 
Norge i svearnas intressesfär, och runstenar i Uppland visa, att man 
från detta landskap deltagit i de danska vikingatågen mot Väst
europa. Till sist drog Curt Weibull fram Snorres berättelse om tvis
ten mellan Torgny lagman och Olof skötkonung. Torgny förebrådde 
i sitt välkända tal Olof för att denne ville lägga Norge under sitt 
välde i stället för att som hans föregångare företaga härfärder 
österut. Snorres ord om do olika uppfattningarna, om var det råtta 
fältet för Svearikets dåtida yttre politik låg, vilade enligt Curt Wei
bull på en riktig uppfattning av själva den lid sagan behandlar. 
Torgny lagman kämpade för de fäderneärvda politiska idealen i 
vikingatidens Sverige, under det att Olof skötkonung företrädde den 
nya tidens krav, då han insåg, att samma rikedomar som förut icke 
stode att vinna i österled, sedan den arabiska myntströmmen sinat.r'-

Svearikets orientering åt väster omkring år 1000 var enligt Wci-
hull det avgörande momentet för det svenska rikets uppkomst, ocli 
först i detta sammanhang möta vi enligt honom en samtida uppgift 
om att svear och götar varit förenade under en konung. Han syftar 
därvid på tvenne strofer av den isländske skalden Ottar svarte. I don 
ena förhärligas Olof skötkonung, som omtalas såsom svearnas ko
nung, S v i a g r a m r . I den andra, ingående i en dräpa till den 
norske konungen Olav Haraldssons ära, heter det enligt Curt Wei
bull: »Jag anser det alltid för min plikt att förhärliga krigaren, (dig), 
utmärkte konung, sedan Jag miste götarnas konung, 'G a u t a Seg
l i n g r'». Det sistnämnda uttrycket har ansetts avse Olof skötko
nung, och Curt Weibull faun skaldens uppgift bestyrkt av Adams 
berättelse, att Olof grundat en kyrka och ett biskopssäte i Västergöt
land och att han i konungalängden i Västergötlands egen lag står 
inskriven såsom den förste konungen i Sverige, som var kristen. Det 

52 AV o i b u 11, a. a., s. 351 ff. 
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resultat i fråga om det svenska rikets uppkomst, som Weibull kom 
till, sammanfattade han sålunda: 

»Olov skötkonung är den förste av Svearikets konungar, som kan 
visas ha varit götarnas konung. Det synes knappast vara en tillfäl
lighet, att en svearnas och götarnas konung första gången möter vid 
en tid, då svearnas förbindelser med länderna öster om Östersjön bör
jat avlösas av starka förbindelser med Danmark och Norge och med 
Englund. Svearnas expansion har, när krigståg och handelsfärder 
till andra sidan Östersjön icke längre visade sig lönande, vänt sig 
även till de västliga delarna av det egna fastlandet. De ödemarker, 
som skilde dem från dessa, ha genombrutits. Götarnas land har poli
tiskt och kulturellt knutits i närmare gemenskap mod svearnas. De 
ha förenats under en konung.»53 

Curt Weibulls bild av det svenska rikets uppkomst som cn produkt 
av en utrikespolitisk nyorientering av invånarna i de gamla svea
landskapen, vilken i sin tur var orsakad av materiella förhållanden 
och som sammanfaller i tid med den första samtidiga uppgiften om 
en gemensam konung över svear och götar, är onekligen vacker. 
Frågan är dock, om den är lika sann som tilltalande. 

Enligt Weibull var det knappast en tillfällighet, att en svearnas 
och götarnas konung första gången i en samtida källa möter vid en 
tid, då svearnas förbindelser österut börjat avlösas av förbindelser 
västerut. Men nu äro vi inte ens så rika, som Weibull velat göra 
gällande, att vi äga en odiskutabel samtida uppgift om att svear och 
götar varit förenade under en konung på Olof skötkonungs tid. Utan 
tvivel avser Ottar svarte i båda sina ovan omnämnda dikter Olof 
skölkonung, men den sist anförda strofen, inlodningsstrofen till 
dikten Hofuölausn, säger ej, att Olof skötkonung varit götarnas ko
nung, om man läser den utan att ändra på handskriftens ordalydelse. 
Weibull har, då han i sin avhandling anfört Ottars dikt, följt Finnur 
Jönssons edition av den norsk-isländska skaldediktningen. Men som 
jag tidigare påvisat54 har F i n n u r J ö n s s o n i avdelning B, »Bet
tet tekst», av sin utgåva, vilken Weibull följt för sin översättning av 
Ottars strof, ändrat på handskriftens ordalydelse, så att strofen fått 
ett helt annat, från handskriften avvikande utseende. Enligt hand-

53 AV e i b u 1 1, a. a., s. 357 1. 
M O. M o b e r g , Olav Haraldsson, Knut den store och Sverige, s. 140 ff. 
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skriften har den andra holmingen av ifrågavarande strof följande 

utseende: 

b a t tel ec g a m s ok gau ta 

glad s is tanda mis tag 

daugl ings v e r c k a th dy rcka 

dy r Jpefngill m i c leingi.5 5 

I sin B-upplaga ändrade Jönsson g a m s till g i f r s och förde 

genitiven g a u t a från sin omgivning och förband den med den två 

rader längre ned stående genitiven d p g l i n g s , vilken i sin tur skil

des från det efterföljande ordet v e r k . Därigenom skapades uttryc

ket g a u t a d 9 g 1 i n g s, i vilket Weibull fann sin samtidiga källa 

för att Olof skötkonung varit konung över götarna. I Notationes 

norrcenae §§ 721—23 förkastade E r n s t A. K o c k den jönssonska 

tolkningen. Då handskrif tens s i s t a n d a ej giver någon mening, 

ändrade han i likhet med Jönsson detta ord till n i s t a n d a och såg 

i uttrycket g a u t a g a m s (upplöst som g a r m s ) g l a Ö n i s t -

a n d a en kr igarkenning, »Odenshundens (vargens) käcke närare». 

Med en sådan tolkning försvinner Weibulls samtidiga vittnesbörd om 

att Olof skötkonung varit götarnas konung.5 0 

översät tningen av Ottars omdebatterade strof ha r dock ej någon 

direkt betydelse för frågan om det svenska rikets uppkomst. Men 

vad som är av större vikt för detta problem, är att invändningar 

även kunna göras mot Weibul ls syn på svearnas utrikespoli t iska 

orientering omkring å r 1000, vilken enligt denne forskares uppfatt-

05 Skjaldedigtning, A 1, s. 290. 
M I avhandlingen »Fredsförhandlingarna mellan Olov Skötkonung och 

Olav Haraldsson> (Hist. tidskrift 1942) sökte O t t o v. E r i c s o n rädda 
det samtidiga vittnesbördet om Olof skötkonung som götarnas konung. 
Enligt denne forskare bör handskriftens garas läsas som g r a m s , »furste», 
emedan Ottar använt detta ord i en annan dikt, och förknippas med 
g a u t a , »götarnas» (a. a., s. 219 ff.). v. Friosens översättning iir möjlig, 
men minst lika starka skäl tala för att förkortningen skall upplösas med 
garms, speciellt som det saknas motsvarighet till ett glaövistanda, 
»som glatt gav uppehälle», u t a n bestämning, såsom v. Friesens tolk
ning fordrar. Valet står sålunda mellan två tolkningar, av vilka den 
ena (Kocks) leder till en typisk krigarkenning, den andra (v. Friesens) 
till cn konstruktion utan motsvarighet. Med den förstnämnda tolkningen 
faller det samtidiga vittnesbördet om Olof skötkonung som götarnas 
konung, med den andra räddas det. 
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ning var avgörande för västra Götalands införlivande med mälar-
provinserna. Såsom ovan omtalats, markerade enligt Weibull ifråga
varande tidpunkt en avmattning i mälarlandskapens förbindelser 
österut, vilka avlöstes av starka förbindelser västerut; då svearna 
icke längre funno krigståg och handelsfärder till andra sidan Öster
sjön lönande, vände de sig till de västliga delarna av det egna fast
landet och knöto götarnas land politiskt och kulturellt i närmre 
gemenskap med sitt eget (Jfr ovan, s. 172). 

Nu känna vi för det första inte till några källor, vare sig samtidiga 
eller senare, om någon svearnas erövring av Västergötland omkring 
år 1000. Och för det andra har Weibull säkerligen övervärderat 
räckvidden av svearnas utrikespolitiska nyorientering omkring år 
1000. Ivångt innan denna tid hade svearna haft förbindelser med län
derna västerut. Weibull framhöll själv i sitt här behandlade arbete, 
alt det frankiska rikets framträngande till Elbe och Eider bildade 
epok i Danmarks och Sveriges historia och att dessa länder där
igenom indrogos i Västeuropas kultur- och intressesfär.57 Konungar 
av svensk härkomst regerade i tre led under 900-talets förra hälft 
över det viktiga Sönderjylland, utfartvägen för Sveriges och Dan
marks förbindelser med Västeuropa. De slutsatser, som S. B o l i n 
kommit till i sina studier över fynden av mynt från vikingatiden i 
Öst- och Nordeuropa, äro även av intresse i detta sammanhang. En-
ligt denne författare skulle den arabiska silverströmmen till Norden 
under 800-talet och 900-talets början därifrån gått vidare till Väst
europa.58 Då det främst var gutar och svear, som bedrevo den in
bringande handeln med Östeuropa, tyder detta på att invånarna i 
nuvarande östra Sverige långt före år 1000 haft förbindelser med 
Västeuropa. Då Bolin ännu ej offentliggjort det material, på vilket 
han grundat sina publicerade slutsatser, är det kanske säkrast att 
ej fästa alltför stor vikt vid dessa. För frågan om svearnas utrikes
politiska orientering under århundradena närmast före år 1000 äro 
de också obehövliga. Det finns nämligen en samtida skriftlig källa 
från senare delen av 800-talet, av vilken det framgår, att svearna 
utsträckt sitt inflytande till den västra delen av nuvarande Sverige. 

• AV e i b u 1 i, a. a., s. 334. 
08 S. B o l i n , Muhammed, Karl den store och Rurik, Scandia 1939, s. 

220 f.; jfr även s. 208 f. 
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I kung Alfreds översättninng av Orosius' världshistoria äro två 
reseberättelser om färder i Norden infogade. Den ena handlar om den 
förut omnämnda resan in i Östersjön av Wulfstan. Den andra resan 
företogs av norrmannen Ottar från Hålogaland. I redogörelsen för 
dennes färd heter det bl. a.: 

»Han (Ottar) sade, att norrmännens land ( N o r S m a n n a l a n d ) 
var mycket långt och smalt. Allt därav, som kan odlas, ligger vid 
havet, och ändå är det mångenstädes mycket bergigt; åt öster ligga 
vilda fjällsträckningar uppe längs med det bebyggda landet. På dessa 
ijällsträckningar bo finnar. Emot öster är det bebyggda landet bre
dast, men Ju längre man kommer åt norr, desto smalare bliver det.59 

Mot öster kan det vara bortåt 60 mil brett eller därutöver; på mitten 
är det 30 mil brett eller bredare; och åt norr, sade han, där det är 
smalast, är det endast 3 mil brett till fjällsträckningen; och denna 
fjällsträckning var söderut på några platser så bred, att man behövde 
två veckor för att färdas över den, och på annat håll så bred, att 
man kundo komma över den på 6 dagar. I söder och norrut ligger 
längs detta land på andra sidan fjällsträckningen Svealand; längs 
dess nordliga del ligger Kvänland. — Ottar sade, att det fylke (seir), 
där han bodde, hette Hålogaland. Han sade, att ingen bodde norr 
om honom. Men i den sydliga delen av landet finns det en hamn, 
som heter Skiringssal. Dit sade han, att man kunde segla på en 
månad, när man om natten sökte hamn och hade förlig vind om 
dagen; hela denna tid skall man segla längs kusten. Då har man om 
styrbord först Irland, därpå de öar, som ligga mellan Irland och detta 
land (England; det är kung Alfred som berättar). Om babord har 
man hela tiden Norge, tills man kommer till Skiringssal. Söder om 
Skiringssal sträcker sig ett stort hav upp i landet, och det är bredare, 
än man kan se över det. På den andra sidan ligger först Jylland, 
därefter Sillende (Söderjylland).»00 

Såsom det framgår av de upplysningar, som Ottar lämnat, är denne 
noga orienterad om de geografiska förhållandena i Norden. Hans 
upplysning, att Norge i söder och norrut på andra sidan fjällsträck
ningen gränsade till svearnas land, ponne is töemnes psem lande 

50 Om de gamla nordbornas väderstrecksbegrepp, se II. E k b 1 o m, Den 
forntida nordiska orienteringen och AVulfstans resa till Truso, Fornvän
nen 1938. 

00 H. S w e c t, a. a., s. 19 f. 



176 O V E M O B E R G 

sudeweardum, on öÖre healfe pses msres, Sweoland, op pset land 

norÖeweard talar avgörande mot Cur t Weibulls påstående, att svearna 

först omkring å r 1000, då de icke längre funno färderna österut lö

nande, vänt sig till de västra delarna av det egna fastlandet, genom

brutit de ödemarker, som skilt dem från dessa, och knutit dem poli

tiskt och kulturellt i nä rmre gemenskap med sig.01 

Vidare kan man ej heller med Cur t Weibull säga, att svearnas för

bindelser österut avlösts omkring å r 1000. De r ika arabiska mynt

fynden upphöra visserligen vid denna tid, men andra arkeologiska 

fynd vittna om att svearnas färder österut fortsatt efter å r 1000. 

Även efter denna tid ha handelsmän från östra Sverige seglat över 

Östersjön. Men medan tidigare färderna gingo längs Volga- och 

Dnjepr-loderna med de a rab i ska si lverskatterna som resultat, blev 

under 1000-tulet i stället Ostbaltikum det främsta föremålet för de 

svenska handelsmännens intresse.02 Enligt B i r g e r N e r m a n kom 

med förra hälften av 1000-talet ett stort inslag av svenska typer i 

det ostbaltiska fornsaksmaterialet.0 3 Om Olof skötkonung, vilken Curt 

Weibull med stöd av Snorres c:a 200 å r efter händelsen författade 

framställning ansåg som företrädaren för den nya, mot väster rik

tade utrikespolitiken, ha r skalden Ottar svarte diktat en dräpa, av vil

ken det framgår, att den svenske konungen företagit kr igståg (ill om

rådena i öster och gjort erövr ingar där. I andra strofen av Ollars 

dikt om den svenske konungen heter det nämligen: 

Visi tekr vig-Freys 

vist aus t r mundiaust 

(aldar hefr allvaldr) 

öskvif (gött lif). 

Furs ten tager förvisso till äkta Odensvivet (: Jord) utan brud

köpspris i öster; hä r ska ren lever ett gott liv.04 

61 Med Ottars uppgift stämmer bl. a. II. Sheteligs konstaterande (Nor
ges forbistorie, Instit. for sammenlignendo kulturforskning, s. 175 f.), 
att östra Norge och Tröndelagen mottagit impulser från kulturförhål
landena i Uppland under inerovingertiden. 

82 B. N e r m a n , Svenskarna i Ostbaltikum under vikingatiden enligt 
arkeologiens vittnesbörd. Rig. 1927. 

" A. a., s. 19; jfr H. Y r w i n g, Gotland under äldre medeltid, s. 21 f. 
" .Skjaldedigtning B 1, s. 267; E. A. K o c k , Notationes norrom» § 717 

och Arkiv för nordisk filol. 49, s. 283, samt Notationes norrmnas § 3396 N. 
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Tal r ika runs tenar runt omkring i Sverige vittna dessutom om att 

svenskarnas färder i österled fortsatt även efter å r 1000.65 Att det 

därvidlag inte bara varit fråga om enstaka vikingaskepps expeditioner 

ulan även om större organiserade färder med deltagare från flera 

landskap visa bl. a. de bekanta Ingvars-stenarna.0 0 

Av det ovan sagda framgår, alt talet om en nyorientering i svea-

landskapens utrikespolitik omkring år 1000 motsäges av källorna. 

Redan långt före denna tidpunkt hade svealandskapen vidsträckta 

förbindelser västerut, och deras färder österut fortsatte under det 

följande århundradet . Och till sist må det ännu en gång framhållas, 

att vi sakna varje vittnesbörd om att Västergötland omkring år 1000 

politiskt knuti ts närmre till mälarprovinserna såsom en följd av den 

av Cur t Weibull antagna utrikespolitiska nyorienteringen hos svea-

laiidskapeu vid denna tid. 

IV. 

Denna undersökning har hittills huvudsakligen varit av negativ 

art . Det ä r nu en gång så, att det ä r en jämförelsevis lätt sak alt 

kri t isera andra forskare, nä r de tvingas alt arbeta med sådana källor, 

som stå till förfogande för frågan om det svenska rikets uppkomst. 

Betydligt svårare är det atl själv med stöd av dessa åstadkomma 

något positivt. 

Av Prokopios ' och Jordanes ' arbeten framgår det (jfr ovan, s. 160). 

att flera självständiga stater funnos under 500-talet i det nuvarande 

Sveriges område. Detta å rhundrade bildar en säker terminus post 

quem för det svenska rikets uppkomst. Den gränsläggiiingsuppteck-

ning, som bilagts den äldre Västgötalagen, utvisar, att svea- och 

götalandslandskapen senast omkring mitten av 1000-talet bildat ett 

enhetligt politiskt område. Enligt Adam av Bremen var enandet ge

nomfört på Olof skötkonungs tid (jfr ovan, s. 171). Några källor tala 

för att terminus ante quem ligger ytterl igare ett par å rhundraden 

bakåt i tiden. 

65 O. M o n t e l i u s , Svenska runstenar om färder Österut, Fornvännen 
1914; E. B r å t e , Sveriges runinskrifter, s. 65 ff. Ej ens i Aiistergötland 
saknas runstensinskrifter med uppgift om färder österut; jfr K a r l T o-
r i n, Västergötlands runinskrifter, s. 65 ff. 

" K. O l s o n , Vngvars saga VlÖf()rla, B. 51 ff. 

12 — Fornvännen 1944. 
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Såsom ovan, s. 169 f.. framhållits, framträder ej något götarike i 
AVulfstans reseberättelse. Ej heller i Ottars reseberättelse, i Vila 
Ansgari eller de dokument, som röra den tidigaste missionen i Nor
den, finnas spår av något götarnas land. 1 Ansgarslegenden fram
träder det svenska riket såsom samlat under en enda konung med 
förbindelser icke blott med den danske konungen ulan även med de 
frankiska härskarna.07 

Om det under denna tid existerat ett självständigt götarike, så hade 
man väntat finna spår av ett sådant i någon av ovannämnda källor. 
Detta gäller mindre Wulfstan, som omtalar endast de områden, som 
hans resa genom Östersjön lierörde, men desto mer Ottar och Ans
garslegenden. Speciellt Ottar tycks hava hafl cn mycket noggrann 
kännedom om förhållandena i Norden, och då han inte omnämner 
något götarnas land ulan i stället säger, att. Norge gränsade i söder 
lill svearnas område, talar mycket för att något självständigt götar
nas rike då icke funnits till. 

Ovanstående antagande, att det icke existerat något götarike under 
800-talet, vilar endast på källornas lystnad om något sådant. Men det 
finns också en källa från 800-talet, som utsäger, att götar lytt under 
de gamla ynglingakonungarna i Uppsala.08 Den utgöres av en om
diskuterad skaldestrof, som efter vad som ovan anförts om Ottars och 
Ansgarslegendens tystnad beträffande elt självständigt götarike på 
800-talet det kan vara skäl att framdraga. 

Jag syftar på en strof i Ynglingatal, nr 31 i Finnur Jönssons ut
gåva av skaldediktningen, med följande lydelse: 

En Eysleinn 
fyr åsi för 
til Byleists 
bröSur mcyjar. 
ok nu liggr 
und lagar beiiium 
rekks loSuSr 
å raSar hroddi, 

67 Jfr II. H j ä r n e i Bidrag till Sveriges medeltidshistoria tillägnade 
C. G. Malmström, s. 4. 

68 Om Sparlösastonons betydelse för frågan om det svenska rikets upp
komst, se exUnrsen. 
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pars élkaldr 
hjå Jofur gauzkum 
VoSlu stramar 
at vågi komr. 

Men Eysteiu kom för segelstångens skull till Byleists broderdottei 
(Hel), och nu ligger krigarnas inbjudare (konungen) under sten
högen vid åsens slut, där Vadlas iskalla ström kommer till havet vid 
den götiske fursten.00 

I Arkiv för nordisk filologi, elfte bandet s. 78 f., har E 1 i s AV a d-
s t e i n uppfattat denna strof annorlunda. Enligt hans mening sade 
ovanstående översättning ej något annat än att »Eystein ligger be
graven vid en ström, där han ligger begraven», och så otympligt och 
intetsägande kan, menade Wadstein, skalden inte hava uttryckt sig. 
Själv tinsåg han, att handskriftens ig f u r berodde på felläsning av-
ett *g f u r, vilket är samma ord som tyskans Ufer. Om detta p f u r 
insattes i stället för handskrifternas i 9 f u r , får strofen enligt AA'ad-
stein god mening: »Eystein ligger begraven, där Vadla faller ut i 
havet vid den götiske stranden.» AVadstein fortsatte: »Var skalden 
tänkt sig denna strand, är nu svårt att säga, då 'götisk' fordom hade 
en mera omfattande Iietydelse än nu. Enligt Munch, Saml. afh. 2, s. 
368 f., är det icke osannolikt, att till och med yttre delen av Kristia
niafjorden räknats till det 'gautske Hav». 

Wadstein är själv dock inte säker på om han träffat författarens 
av Ynglingalal mening. Hans tolkning giver ej heller någon tillfreds
ställande lösning. Förändringen av handskrifternas i n f 11 r till 
o f t i r skulle kunna godtagas under den förutsättningen, att en god 
mening därigenom erhölls. Så är emellertid ej fallet. Ty enligt Wad
steins läsning skulle den norske konungen Eystein hava begravts vid 
det götiska havet, men något sådant känna vi ej till, ännu mindre 
att det skulle hava omfattat yttre delen av Oslofjorden. AA'adstein 
ansåg visserligen, att ordet götisk fordom hade en mera omfattande 
betydelse än nu, och hänvisade som stöd för sin mening till en under
sökning av M u n c h. Men slår man upp det angivna stället hos den 
norske författaren och granskar de källor, som denne använt, så fin
ner man, att hans antagande om ett götiskt hav vid A7ikons kuster 
inte kan upprätthållas. Munch anförde två källor som stöd för sin 

Skjaldediglning B 1, s. 12 f. 
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mening, men inte någon av dessa kan användas för hans ändamål. 

Den viktigast© var nämligen den ovan anförda strofen av Ynglinga

tal. Munch och efter honom en rad av forskare7 0 hänförde ordet 

g a u z k u m till det två rader därifrån stående uttrycket a t v a g i 

och översatte de fyra sista raderna på följande sät t : »Där Vadlas 

iskalla ström kommer till det. götiska havet vid fursten.» Emellertid 

bliver den av Munch därvid begagnade ordföljden för invecklad för 

att kunna godtagas. Den andra källan för Mund i s antagande om ett 

götiskt hav vid Oslofjorden var Beowulfsdikten, vars g e a t a s 

enligt Munch bodde längs Vikens kuster. Men som stöd för häv

dande av ett götiskt hav vid Oslofjorden ä r Beowulfsdikten värdelös. 

AVadsteins antagande av en götisk s t rand som begravningsplats för 

den norske konungen Eystein s akna r stöd i källorna, och då man 

även för att erhål la ett sådant ut tryck måste företaga en ändr ing av 

handskrif ternas samstämmiga ordalydelse, finnes det ej någon anled

ning att faslhålla vid Wadsteins översättning. 

H ä r som vid så många andra ställen vid tolkningen av de gamla 

skaldedikterna är den metoden den tillförlitligaste att på enklaste sätt 

läsa strofen så, som den är t raderad i handskrifterna.7 1 Vi få då den 

för frågan om det svenska rikets uppkomst betydelsefulla upplys

ningen, att Tjodolf av Hvinir, som bl. a. var hovskald hos Harald 

hårfager, betecknat en avkomling till yngl ingakonungarna i Uppsala 

som en götisk furste. Denna skaldestrof visar, att man i Norge på 

Hara ld hår fagers tid7- hade den uppfattningen, att götarna sedan gene

rationer tillbaka lytt under yngl ingakonungarna i Uppsala. Epitetet 

»den götiske fursten» för konung Eystein kan inte tolkas på annat 
70 Om tolkningen av de fyra sista raderna till den anförda strofen, se 

AV. Å k e r l u n d , Studier i Ynglingatal, Skrifter utgivna av A^etenskaps-
societeten i Lund, 1939, s. 13 ff., 74 f., 113 fl. 

71 De fyra sista raderna av Ynglingatal, strof 31, »där Aradlas iskalla 
ström kommer till havet vid dem götiske fursten», är en variation av de 
föregående raderna, som angiva Eysteins begravningsplats vid slutet av 
åsen. Om man tillämpar AVadsteins metod att förenkla denna strof, som 
enligt honom endast utsäger, att Eystein ligger begraven vid en ström, 
där han ligger begraven, på andra variationer inom den gamla dikt
ningen, så skulle man finna mycket inom denna »otympligt och intet
sägande». På samma sätt skulle nian kunna förenkla t. ex, strof 27 av 
A'nglingatal, i vilken Ingjalds död omtalas, till att Ingjald brändes, då 
han brändes. 

' ' Om tiden för Tjodolfs levnad, se AV. A k e r 1 u n d, a. a., s. 79. 
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sätt, än att denne, ättling av yngl ingarna, uppfattats såsom avkomling 

till hä r ska re över götar. Själv ha r han inte regerat över götar, men 

detta förhållande ha r ej något att betyda därvidlag. Ett analogt fall 

hava vi i Ynglingatal strof 29, i vilken skalden kal lar Olof trätälja 

för svearnas furste, t rots att Tjodolf själv uppgiver, att Olof ej längre 

var konung i Uppsala. 

Kosultatet av föreliggande undersökning är, att föreningen mellan 

Svealand och Götaland ägt rum efter mitten av 500-talet och varit 

med säkerhet fullbordad senast under mitten av 1000-talet. Men 

s tarka skäl tala — indirekt genom Ansgarslegendens och Ottars 

uppgifter och direkt genom strof 31 av Ynglingatal — för att enandet 

varit genomfört på 800-talet. 

Enhetsverket ha r alltså fullbordats någon gång mellan 500- och 

800-talen. Med våra nuvarande källor sakna vi möjlighet för en 

närmre datering. 

EXKURS. 

Spar lösas tenen . 

En undersökning om det svenska rikets uppkomst skulle vara 

ofullständig, om ej Sparlösa-stenens uppgifter diskuterades. Då tolk

ningen av den nyupptäckta runinskriften ännu befinner sig i det 

inledande stadiet, ha r Jag dock ej velat d raga in diskussionen därom 

i min undersökning utan föredrager att liehanda Sparlösastenens 

betydelse för problemet om vår nations genesis i en exkurs . 

De runologer, som yttrat sig i diskussionen om den gåtfulla run

inskriftens tolkning, hava både i detaljer och huvudsak kommit till 

raotstridande resultat. Om en sak är dock forskningen enig, nämli

gen om den viktiga dateringsfrågan. Stenens r ika bildverk och orna

mentik giva en säker grund för att lösa detta spörsmål. Arkeologerna 

tidfästa samstämmigt runstenen till omkring å r 800.73 Sparlösa-ste-

•• J. E. F o r s s a n d e r , Svenska folket genom tiderna, 1, s. 286; B. 
A l m g r e n , Den arkeologiska dateringen av Sparlösastenen, Kungl. Vit
terhets Historie ooh Antikvitets Akademiens handlingar, 46:3; jfr H. 
J u n g n e r , Sparlösastenen. Fornvännen 1938, s. 226 f. samt I. L i n d 
q u i s t , Religiösa runtexter. 2. Sparlösa-stenen. Skrifter utgivna av Ve 
tenskapssocieteten i Lund, 1940, s. 16. 
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nens långa runinskrif t härs tammar sålunda från den tid, som enligt 

den ovan företagna granskningen av do skriftliga käl lorna marke ra r 

den senaste tidpunkten för det svenska rikets uppkomst. 

1 å rgång 1938 av denna tidskrift gav H u g o J u n g n e r den 

första vetenskapliga redogörelsen för den nyfunna runinskriften. Vid 

sin tolkning av runorna fick Jungne r fram bl. a. namnen Erik, Alrik 

och Dag.7 4 Då dessa namn återfinnas i Ynglingatal . slöt Jungner 

därav, att det måste finnas ett samband mellan ynglingaätten i Upp

sala och Sparlösa-stencns hövdinganamn.7 5 

Mot antagandet av ett sådant samband uppträdde O t t o v. F r i e 

s e n . Något egonnamn Dag fanns enligt denno forskare ej i inskrif

ten,70 och förekomsten av de båda andra namnen, Er ik och Alrik, i 

både runinskriften och Ynglingatal berodde endast på en tillfällig

het.77 I nnan man framdragit stenen ur Salems ky rka och medan så

lunda endast c:a Vio av den fullständiga inskriften var känd, hade 

v. Fr iesen tolkat Sparlösa-stenen som ett ägorättsdokument.7 8 Denna 

mening fasthöll han vid, sedan inskriften i sin helhet blivit känd. Ur 

runorna utläste han följande händelseförlopp: ägaren av byn Spar

lösa, Er ik , gav vid avfärden för en längre resa släktingen eller vännen 

Alrik i uppdrag att sörja för den hemmavarande familjen, som bestod 

av sonen Öjuls, on dotter och kanske någ ra till. Er ik återvände icke 

lill hemorten, utan Alrik underhöll familjen, tills Öjuls blev myndig. 

Då hade kostnaderna för underhållet stigit till ett så stort belopp, alt 

Öjuls måste avträda huvuddelen av Sparlösa åt Alrik, som stolt för

k u n n a r på den mäktiga runstenen, att Sparlösa övergått från Er iks 

släkt till Alr iks.7 9 

Vidare har I v a r L i n d q u i s t utgivit ett tydningsförslag av den 

långa runtexten. Denna var enligt Lindquist ett vittnesbörd om en 

släktfejd, som sträckt sig över tre generationer. F ö r denne forskare 

s tår det klart, att runstenen har en kunglig upphovsman. s o och han 

74 H. J u n g n e r , a. a., s. 209; jfr II. J u n g n e r , Sparlösastenen, Nor
disk familjeboks månadskrönika 1939, s. 201. 

75 H. J u n g n e r , Fornvännen 1938, s. 213. 
78 O. v. F r i e s e n , Sparlösastenen, Kungl. Vitterhets Historie och An

tikvitets Akademiens handlingar, 46:3, s. 59. 
77 A. a., s. 91 ff. 
78 O. v. F r i e s e n , Nordisk kultur 6, Runorna, s. 175. 
79 O. v. F r i e s e n, Sparlösastenen, s. 76 f., 110 f. 
80 I. L i n d q u i s t , Religiösa runtcxter 2, s. 177. 
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inrangerar inskriftens Erik och Alrik i yuglingadynastien. Beviset 
därför finner han i andra raden av inskriftens baksida, där han bl. a. 
utläst, att Alriks fader Erik härskade i Uppsala.81 

Som synes stå v. Friesens och Lindquists tolkningar skarpt mot 
varandra. 1 det följande skola båda bliva föremål för en kort 
granskning. 

Vad först beträffar v. Friesens tolkning av Sparlösa-steuen som 
ett ägorättsdokunient, så talar inskriftens hela utformning med dess 
halvmeterhöga inledningsrunor och det rika bildverket och ornamen
tiken mot en sådan uppfattning. Med avseende på de yttre förhållan
dena är man benägen att instämma med Lindquist, att det över mo
numentet vilar något majestätiskt med detta ords reella innebörd. 
Men det är givet, att monumentets yttre ej har någon avgörande bety
delse för inskrifters tolkning. Men invändningar av saklig art kunna 
även göras mot det resultat, till vilket v. Friesen kommit. Enligt hans 
åsikt måste en öjuls avträda större delen av byn Sparlösa åt en 
Alrik, som tagit hand om Öjuls och några personer lill under Eriks, 
Öjuls faders, frånvaro »över havet». Anledningen till överlåtelsen 
skullo enligt v. Frieson vara, att kostnaderna lör Öjuls och dennes 
moders och (ev.) systers uppehälle stigit till ett sådant belopp, att 
ingen annan utväg fanns.82 Alternativt räknar v. Friesen med möj
ligheten, att Öjuls överlåtit byn på grund av sjukdom och därvid 
betingat sig ett rimligt livstidsunderhåll.83 Men det förefaller osanno
likt, att kostnaderna för underhållet av Eriks familj under hus
faderns frånvaro skulle belöpa sig till ett sådant belopp, att sonen 
Öjuls för gäldandet av desamma måste avstå huvuddelen av en by. 
Man tycker, att dennas årliga avkastning mer än väl borde räcka till 
ett par personers försörjning. Och mot v. Friesens alternativa förkla
ring talar den omständigheten, att Öjuls enligt v. Friesens egen läs
ning hade släktingar i livet. 

Då en tolkning leder till ett sådant sakligt innehåll som det av 
v. Friesen antagna sammanhanget, inställa sig genast tvivel om tolk
ningens riktighet. Dessa tvivel förstärkas, då man finner, att även 
invändningar av runologisk art kunna riktas mot v. Friesens läsning. 
För v. Friesens uppfattning av Sparlösa-stenens innebörd har den 

81 A. a., s. 57 ff. 
"-' v. F r i c s e n, a. a., s. 77; jfr även s. 89. 
83 A. a., s. 90. 
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sedan gammalt kända inskriften på framsidan varit avgörande. Denna 
inskrift översätter han på följande sätt: »öjuls, Eriks son, överlät 
åt Alrik byn (Sparlösa).»84 Men för det första är det ej säkert, att 
de första fem runorna, + J | hf* *l»** skola läsas som Ö j u l s ; som 
synes finns det två kors efter den inledande runan, och det saknas 
motsvarighet till att den första runan i ett egennamn, vilket är det 
inledande ordet i inskriften, avskilts från egennamnets övriga del. 
Vidare är läsningen av nominativformen A i r i k r , i anslutning till 
bl. a. Jungner och Wessén,80 avgjort atl föredraga framför dativ-
formen A l r e k i, såsom v. Friesens tolkning fordrar. Om ristaren 
skulle mejsla in runan |, så kunde denna hava gjorts längre; för 
tecknet ^ var utrymmet för trångt, varför han använde förkortnings
tecknet för donna runa. Slutligen gav Öjuls enligt v. Friesen åt Alrik 
byn Sparlösa. Men om man uppfattar ristningen efter Airikr som 
en bindruna och ej som ornamentik, och mycket talar för att vi 
hava att göra med en bindruna,87 så måste denna upplösas med i b u, 
ej b u, som v. Friesen läser. Fasthåller man vid v. Friesens helhels-
syn, skulle följaktligen objektet vid överlåtelsen bliva »i byn», eu 
något för obestämd upplysning i ett Juridiskt monument. 

Enligt Lindquist bär Sparlösa-stenen vittnesbörd om en släktfejd, 
i vilken farfadern ÖJisel blev blodigt avlivad av sonsonen Alrik till 
hämnd för att han tagit livet av sex ättemedlemmar.88 Sakligt före
faller denna tolkning föga övertygande. Bimologiskt-språkligt kan 
anmärkas, att Lindquist ej presterat en acceptabel tolkning av det av 
honom antagna ordet i u i s på inskriftens framsida. 

För Sparlösa-inskriftcns värde för frågan om det svenska rikets 
uppkomst är tolkningen av baksidans andra rad av vital betydelse. 
Denna innehåller bl. a. runorna [\ i H + P*. v. Friesen uppfattar dem 
som u ( m ) b s a l t , »på andra sidan havet».89 Lindquist åter tolkar 
runorna som u b s a 1 m, dat. plur. av U p p s a l a r eller U p p 
s a l ! r.90 Varken den ena eller andra läsningen är bindande. Ett så
dant tecken för runan T, som v. Friesen supponerar, en kortstav kor-

'* A. a., s. 45. 
m A. a., s. 19, 
86 Jfr Fornvännen 1938, s. 194. 
87 v. F r i e s e n, a. a., s. 34 ff. 

L i n d q u i s t , a. a., s. 8. 
v. F r i e s e n , a. a., s. 55. 
L i nd q u i • t, a. a., s. 38 ff. 
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sande kortstaven i runan f, är utan motsvarighet, liksom Lindquists 

upplösning av tecknet p. Om Lindquist ha r rätt i sitt antagande, 

att det korsande strecket är ett kor rek tur för runan Pl, varför sam

manhanget onekligen rätt s tarkt talar, s a t f a b i r U p p s a l u m , 

»fadern residerade i Uppsala», så kan det inte råda någon tvekan 

om att Sparlösa-stenen har betydelse för problemet om Sveriges upp

komst. T y då kan det inte vara en tillfällighet, att namnen Er ik , 

Alrik och Uppsala förekommer i on västgötsk inskrift. Denna utvisar 

då, att den gamla uppsaladynastien härskade omkring år 800 i Väs

tergötland, vilket harmoniskt låter sig inpassas i det resultat, som min 

granskning av källorna för problemet om det svenska rikets uppkomst 

lelt till. 

S U M M A R Y 

O V E M O B E R G : The Origin of the Kingdom of Sweden. 

In contradistinction to the majority of other nations, the kingdom of 
Sweden is so old tbat Ihero are no certain sources of information as to its 
origin. There is disagreemcnt also among Swedish research-workers con-
cerning the time of the union of the Sveas and the Golhs, from which union 
Sweden arose. T e r m i n u s p o s t q u e m is the middle of the sixth century 
A. D., the works of Procopius and Jordanes showing that there were then 
several independent tribes within lhe lerritory which is now Sweden. Inter alia. 
there was around Lake Mälaren a land of the Sveas, which was mentioned 
by Tacitus already, and along lhe River Göta in Västergötland there was 
a kingdom of the Golhs. The union of the Sveas and lhe Goths bas been 
assigned hy some research-workers to the end of lhe sixth cenlury, while 
olbers mainlain that the .Sveas did not conquer the kingdom of the Golhs 
until about the year 1000. The former scbool see the principal support for 
their conception in the epic of Beowulf. They consider (hat the people, the 
Geatas. mentioned in that poem, were the Goths, and see in the description 
of the slruggles between lhe Geatas and the Sveas a reflection ot the battle. 
which lod to the conquest by (he Sveas of the lerritory of the Goths. Those 
research-workers, again, who consider that the kingdom of Sweden did not 
come into existence until about the year 1000, assert that the Geatas were 
not the Goths, but the Jutes of Jutland. Therefore, according to their con
ception, Beowulf is of no importance for the question of the origin of the 
kingdom of Sweden. which in their opinion was a rosult of a change in 
orientation of the foreign-pnlitical conneclions of the Sveas in about the 
year 1000: their connections with the countries east ot the Baltic beginning, 
according to these research-workers, to be replaced at that time by lively 
connections with Denmark, Norway and England; as a rosult of this change 
the Sveas also turned to the western parts of their own mainland and 
subjugated the country of the Goths. 

As is seen, the problem of the Geatas in Beowulf plays a great part in 
the matter of the genesis of the kingdom of Sweden. During the last century 
the problem ot the Geatas has often been the subject ot investigations. On 
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lhe wbolo research-workers havo been divided into two camps — the rappor
ters of lhe Goth theory and Ihose ot the Ju te theory. The author of tbis paper 
tries to solve the problem along a new line. In bis opinion it is not a quastion 
of either/or but one of both/and. With the support of a parallel case 
within Nordic literature, and taking into consideration the fact that there was 
no great differonco in the Anglo-Saxon pronunciat ion ol »galliar» (in Anglo-
Saxon initial g was fricative) and »iotar», he maintains that tho Anglo-
Saxon composer of Beowulf could not distinguish between the two Nordic 
peoples but threw the Goths and Ju tes together under the common designa-
tion of Geatas. which word moreover corresponds in some Anglo-Saxon 
dialccts to both Ju tes and Goths. 

Thus as there is much which argues in favour of the view that »Geatas» 
refors to both Jutes and Golhs, no definite conclusions iu tho matter of 
tbo origin of lhe kingdom of Sweden can be drawn from the information 
in Beowulf about struggles between the Sveas and the »Geatas». With tbat 
the only l i terary support for a dating of the origin ot the kingdom ot Swe
den to the latter hall of the sixth cenlury falls to the ground. But the author 
also opposes the other line of thought. which dates the origin to the decades 
around lhe year 1000. For in the author"s opinion the scope of tho new 
foreign-political orientation of the Sveas dur ing the period in question bas 
been considerably exaggerated. In the first place, long before that timo lhe 
Sveas had connections with the countries to the west, and in the second, 
they continued their journeys across the Baltic even after the year 1000. 

In the a u t h o r s opinion, Vita Ansgar i s ' silenco about the kingdom ol the 
Goths suggests that none existed dur ing the ninth century. He drew the same 
conclusion from an item in the account of tho travels of Ottar the Norseniiin, 
which were chronicled by Alfred the Great, for Ottar mentions that in the 
south Norway bordered on the land of the Sveas, which shows that as 
early as tho ninth century the Sveas had conquered the western parts of 
their own mainland. Final ly, the author has found positive support for bis 
view that during the ninth century the Goths were subject to the Sveas in 
a hitherto unohserved detail in a line of the »Ynglingatal» coniposed by 
Tjodolf av l lvinir , the court pool of the Norwegian King Harald I laarfagro. 
In this poem a deceased member of tho Ynglinga dynasty is called »jofurr 
gauzkum». which proves that in Norway at the time of Harald I laarfagre it 
was thought that the Goths had for generat ions been subject to the Ynglinga 
kings in Uppsala. 

Finally, in an excursus the author has taken u p an atlitude as to the 
significancc which lhe newly-discovered inscription on the rune-stone at 
Sparlösa (Västergötland) may have as regards the question of lhe origin 
of the kingdom of Sweden. In the inscription. which is from about lhe 
year 800, raention is made of the chieftains E r ik and Alrik. According to 
the author, there is much that a rgues in favour of these persons having 
belonged to the famous Ynglinga dynasty in Uppsala, among whose mem
bers these names are met with. Now if a rune-stone was raised in Väster-
gölland about the year 800 by or to members of the royal family of the 
Sveas, this proves that (he Goths were then subject to (he Sveas. 

The opinion of (ho author as to the time of the origin of the kingdom of 
Sweden is that the union took place between lhe middle of the sixth century 
and about the year 800. The written sources do not permit ot any clear 
dating. 


