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S A T S E R

FRAMSTÄLLDA AF RESPONDENTEN.

1.

Anlingen man antager, att språket i forntiden varit all

deles enahanda öfver hela den Skandinaviska Norden, eller, att 

det sönderfallit i flere, från hvarandra skilda och bestämdt 

utpräglade m unarter, så synes det i hvarje händelse ganska 

olämpligt a t t , tvärtemot de gamles eget b ru k , med benäm

ningen Isländska  utmärka den språkart, hvari, såsom bekant, 

Nordens märkvärdigaste fornböcker äro aflattade.

2.

Då en mängd Svenska ord, ordformer och talesätt ej ur 

språket i dess närvarande skick kunna tillfredsställande för

klaras, utan dertill fordras kännedom af det äldre språket, så 

inser man lätteligen, huru maktpåliggande det ä r , att äfven 

detta senare göres till föremål för undervisningen i våra skolor.

3.

Först af den härigenom vunna, djupare och allmännare 

kännedomen af modersmålet, dess art och tillgångar, kan man 

med något skäl vänta sig en större riktighet och renhet i dess 

behandling.

4.

För det Svenska språkets naturenliga utveckling och rik

tande, är särskildt en större bekantskap med de till en del så 

fornåldriga och kärnfriska Landskapsmålen af obestridlig vigt.



härberget i det nästa loftet och hans svit med honom. Om 
natten gick han ut i svalen1, att leta sig ett ställe; han var 
sömnyr och stupdrucken. Men när han vände åter till här
berget, gick han fram efter svalen och till en annan lofts- 
dörr och der in. Han miste då fotfäste, föll i mjödkaret och 
omkom der. Så säger Thjodolf den Ilvinverske:

Fegliets-ordet2, Vard framgengt,

1 5  K a p .

Om Svcgder.
Svegder tog riket efter sin fader. Ilan gjorde strängt

1) Isl. svalir, m. pl ., Gotl. »vali, m .,  i fl. landsk. svale, f ö r s t u g a c g .  
den gång ,  som, i don äldre tidens hus, i andra våningen sträckte sig långs 
med hela ena ytterväggen, och till hvilken dörrar ledde från alla lofts- 
kamrarne. Sådane svalar träfTas ännu ofta på landet i Norge och Sverige, 
ja,  både i Kristiania dch Uppsala.

2) Isl. feigdur ord, eg. dödsnödvändighetens o rd ,  af feigd, f . . döds
visshet, af  feigr, Gotl. faigur, Dal. och i många andra landsk. f e g ,  af 
ödet bestämd ätt dö.

3) Isl. siklingr, skaldebenämning på en konung.
4) Isl. Svigdis-geira siklingr, Svigders lands konung, d. ä. Fjölncr, och 

det är  då det samma, om man tager Svigdir =  Svegdir, eller såsom ett af 
Odens t i l lnamn, ty landet blifver i alla fall Svithjod. Vid denna förklaring 
tages versen så :  Ok vindlauss våqr skgldi of-vida Svigdis geira  ̂ (g. sg. af 
geiri, m.) sik/ing; men man skulle äfven kunna taga den sålunda: Ok 
svigdis geira ([g'. p |. a f geirr, m.) vindlauss vågr skgldi of-vida sikling, då 
öfversältningen bliifver:

Efter  någres uppfeifl skulle nämnl. svigdir vara ett  skaldenamn på oxen; 
oxens spjut vore då horn ,  dryckeshorn. — Hvad Svegdir eller det äldre 
Svigdir betyder är dunkelt;  det är kanske af samma rot  som Isl. sveigia, 
böja, hvartill böra svigna, och subst. svig, n.,  och sveigr, m . , och det har 
således funnits ett starkt verb sviga, sveig, sviginn, Gotl. sväiga, svaig, 
svigin, sviga, svigta, böjas. Svigdir blefvc då en nedböjarc, underkufvare, 
hvilket således som tillnamn kunde passa både Oden, en härförare,  och 
på ett sä starkt djur som en oxe.

5) Isl. vågr vindlauss, d. ä. mjöden uti det inbyggda karet, dit ingen 
vindflägt kunde tränga.

som till Fjölner kom , 
fram gång fick 
der Frode bodde.
På sik ling3 öfver 
Svigders4 land 
vindlös v å g 5 
vinna skulle.

parJs Fróði biö, 
feigdar o rd , 
er at Fiölni kom ; 
ok sikling 
Svigdis geira 
vågr vindlauss 
of-vida skgldi.

På siklingen 
oxte-spjutens

vindlösa våg 
vinna skulle.



löfte att uppleta Gudhem och Oden den gamle. Ilan for med 
12 män vida om verlden, och han kom ut i Tyrkland och 
i Svithjod det stora och hittade der månge sine fränder, och 
var på denna färd 5 vintrar. Derefter kom han åter till
Svithjod och dvaldes han då hemma en tid. Han hade ute i 
Vanahem fått en hustru , som Vana het, och var Vanlande1 
deras son. Svegder for än en gång att leta Gudhem. I det
östre Svithjod kallades en stor by S ten ; der är en sten så
stor som ett stort hus. Om qvällen efter solfallet, när
Svegder gick från dryckeslaget till sofstugan, såg han bort 
till stenen, och att en dvärg satt under stenen. Svegder och 
hans män voro mycket druckne och rände till stenen; dvär
gen stod i dörren och kallade på Svegder och bad honom
gånga in , om han ville hitta Oden. Svegder lopp in i ste
nen, men stenen slöt sig genast igen, och kom Svegder icke 
åter. Så säger Thjodolf den Hvinverske:

Den dagskygge Enn clag-skiarr
D urners barns Bur nis nidia
salsvårdare2 sal-vörðuðr
Svegder svek; Svegði vélti;
när in i stenen þá er i stein
den storsinnte enn stór-grðt
Dulses son 3 Dulsa konr
efter dvärgen lopp; ept dvergi hlióp■
och siklingen slöks ok sal-biartr
af Sjunk-M iraers4 ä tts  pcirra Sökk-Mimis,

t )  Isl. Van-landi, således Vanlande (aldrig: Vanland,  hvilket vore 
meningslöst), som betyder Vaners landsman (lundi), den från Vaners land 
stammande.

2) Isl Enn dag-skiarr Durnis nidia sal-vård adr; Durnir I. Durinn, 
trol. den sömnige (af dåra, småsofva , Sv. landsk. durig, småsömnig), en 
af  Eddans först skapade dvärgar, alltså: Durners ätt lingars salsvårdare =  
en dvärg. Dag-skiarr, dag-skygg, skiarr I. skiarn, snabb, skygg, skirr, m., 
häst (Hyiniskviða,  .17), Gotl. skgrrin, skygg (om hästar).

3) Isl. Dulsa konr, dulses son, hvilket här mosle betyda Svegder; dulsi 
är ett dunkelt ord ,  det kunde betyda: den, som söker dölja sig, den tyste, 
hemlighetsfulle, eller den dåraktige ,  inbilske, af dul, f., fördöljning, dår-  
aktighet.

4) Isl. Sökk-Mimir, en jätte, eg. en i hafvets sanka djup boende 
jä t te ;  hans bjärta sal , d. ä. den i sitt inre af  kristaller glittrande klippan 
eller stenen, lötun-bygdr, af  jä t ta r  byggd.eller bebodd.



jnl te-bebyggda iötnn-bygðr
bjerta sal. vid iöfri1 gein.

IG K a p .

Om Vanlande.
Vanlande het Svegders son, som riket tog efter honom 

och rädde öfver Uppsala öd. Han var en stor härman och for 
vida om land. Han tog en gång vintervistelse i Finnland2 
hos Snö3 den gamle, och fick der hans dotter Drifva3. Men 
åt våren for han bort, men Drifva var qvar, och lofvade han 
att komma åter efter tre vintrars frist; men han kom icke 
på 10 vintrar. Då sände Drifva efter seid-qvinnan Huld, 
men sände sin och Vanlandes son Visbur4 till Svithjod. Drif
va tillköpte sig af seidqvinnan Huld '1, att hon skulle med seid 
trolla Vanlande till Finnland, eller döda honom i annat fall.

1) Isl. iöfurr, konung, sikling. Delta iöfurr, Sv. Run-form iofur, itfur, 
iafur och (den fornaste) ifur, blef i forntiden med förkärlek användl både 
som namn och benämning på konungar och hjeltar. Ordet  betyder likväl 
ursprungligen: v i l d s v i n ,  v i l d g a l t ,  likasom de motsvarande A.-Sax. 
eofor, eafer, Forn-Tysk. epar, T. eber, Lat. aper; men det var fullkomligt 
i den tidens anda att  på sådant sätt använda starka djurs n a m n ; jf. Hjörn, 
Örn, Hjort,  ja, äfven andra, såsom Mård, Utter, O rm , T. Genserik (gås
karl!), utmärkande kraft, snabbhet eller list, utan att  man deri såg något 
förnedrande. — Detta Isl. jöfurr. Sv. «jofur,« har likväl, till trots för sin 
numera^ sa litet ärorika urbetydelse, blifvit utsatt för det löjliga misstaget 
inom vår (äldre) Svenska poesi att  förvexlas med Jupiters  nam n ,  hvilkets 
gen. Jovis väl är orsaken till, att  det blifvit upphöjdt på sjelfva den hög
klassiska Olympen! — Vid iöfri gein, eg. gapade öfver konungen.

2) F i n n l a n d ;  ordet antages vanligtvis komma af Isl. f e n ,  n . ,  kärr, 
moras, hvilken förklaring får stöd af  landets Finska namn Suomi, af 
suo , kärr, och F i n n - l a n d  vore då en öfversältning af  Suomi, kärrens, 
sjöarnes land. En annan förklaring är, att folknamnet Isl. Finnar är det 
äldre, i sg. iinnr  I. Fiör, d. ä. Findr, Finpr, en fmtlig man,  en flnnare, 
af Isl. finnu, Got. fnþan:  detta är  nästan sannolikare,  då Finnarnc i våra 
fornsagor alltid «omtalas såsom sådane, och deraf skulle sedan F i n n l a n d  
kommit.

.1) Isl. Snk(r och Drifa; då Finnland var ett obekant och af  kölden 
hemsökt land,  npd hvilkets innebyggare de Odensdyrkande Svearne jämnt 
jago i Strid, aniågo desse Finnarnc vara föga bättre än de gudahatade 
jät tarne,  och derföre blifva de, liksom desse, ofta benämnde efter ele- 
menterna och råare naturföremål; jf. namnen Gisl och Öndur, 17 kap., och Frosti, 22 kap.

4) Isl. Vis-burr, d. ä. den vise afkomlingen eller ock helgedomens son.
5) Isl. Huldr, f., ined detta namn kallas de flesta trollkunniga spå- 

qvjnnor, och det betyder äfven den höljda, dolda,  hemlighetsfulla, jf. 
Norsk. Huldr en, skogsfrun; — ej af samma rot som Isl. hollr, adj. ,  huld, 
hvaraf Sv. Hu I d a .



Men niir seiden främjades, var Vanlande i Uppsala, då gjor
des han lysten att fara till Finnland; men hans vänner och 
rådemän afrådde honom och sade, att Finnars trolldom monde 
vara i hans farlust. Då vardt honom sömntungt, och han 
lade sig till sömns. Men när han litet hade sofvit, ropade 
han och sade, att maran trådde honom, Hans män lupo till 
och ville hjelpa honom, men när de togo i uppe vid hufvudet, 
trådde hon fotläggarne, så att de nära brusto; men när de 
då togo i fötterne, qvafde hon hufvudet, så att der dog han. 
Svearne togo hans lik, och vardt han bränd vid den å ,  som 
S k u ta1 heter: der vordo satte hans bautastenar. Så säger
Thjodolf:

V ättars vala 2 Enn d vit
a tt visa kom Vilia bródur
Vanlande vitta vcrttr
för Viles b ro r :3 Vanlanda kom;
Den trollborna ok tröll-kund
G rim hiltl4 tråda of-troða skyldi
skulle fridens lids Grimhildr
buds fiende.5 lióna baga.
Oeli han brann Ok sä brann
vid Skutas bädd, á bedi Skúlu
snnycke-slösar'n,6 men-glötudr,
som maran strypte. er mara kvaldi.

17 Kap.

Visburs död.
Visbur tog arf efter Vanlande, sin fader. Han gick att 

ega Aude den rikes dotter, och gaf henne till brudgåfva 3

1) Isl. Skida, Sku to -å ,  kan möjligen vara den å ,  som flyter genom 
Skuttungc (fordom Skulunge)  socken 4 |  mil från Uppsala.

2) Isl. vitta vcettr, vältars vätt eller hexa,  spåqvinna (vala), d. ä. troll- 
qvinnan Huld.

3) Isl. Vilia bróðir, Viles I. Viljes broder, <h ä. Oden. — Huld visade 
eller förde Vanlande inför Oden, d. ä. sände honom till Valhall, för
gjorde honom.

4) Isl. trölUiund Grimhildr, det med trollen beslägtade grymma vä
sendet,  d. ä. maran (Huld sjelf ?). Isl. mara, f., kan komma af  marr, m., häst.

5) Isl. liös-lióna bagi, eg. motståndare till dem , som mäkla frid mel
lan härar, d. ä. en stridlysten konung (Vanlande).

6) Isl. men-glötudr, eg. klenod-förstörare, en mycket frikostig m an ,  
ett hedersnamn, som ofta tillägges konungar, här  Vanlande.



storbyar och cn guldkedja. Dc hade 2 söner, Gisl och Ö ndur.1 
Men Visbur lemnade henne ensam och tog annan hustru; men 
hon for till sin fader med sine söner. Visbur hade en son, 
som het Domalde’ ; men Domaldes stjufmoder lät med seid 
trolla på honom olycka. Men när Visburs söner voro 12 och 
13 vintrar, foro de att räka honom och att hemta sin moders 
brudgåfva, men han ville icke gälda den. Du mälde de , att 
guldkedjan skulle varda till bane för den bäste man i hans ätt, 
samt foro bort och hem. Derpä vardt än en gäng gripet till 
seid och trolladt dertill, a tt de mätte kunna dräpa sin fader. 
Då sade valan Huld dem , att hon till och med monde så 
trolla, a tt ättmord sedan alltid skulle vara i Ynglingarnes ätt: 
de jakade till detta. Derefter samnade de manskap och kom- 
mo på Visbur om natten oförvarandes och brände honom inne. 
Så qvad Thjodolf:

Och Visburs Ok Visburs
viljes börda 3 vilia byrði
sjöns slägtinge 4 scevar nidr
svälga kunde, sveljia kn.dtti,
när husets värjare 5 pá er metn-þióf
hetsade skogens markar ötlu
menlige tjuf® setr-veriendr
mot sin fader, á sinn födur,
och glöda-hunden 7 ok allvald
gnyende bet i arin-kióli
envåldskungen glöda garmr
i eldstads-höljet8. glymiandi beit.

1) Isl. Gisl, rn., stråle, men kan möjligen äfven betyda staf. Öndur, 
m. (eg. fem.), snöskid. Den Finska Drifvas sonsöner voro således Gisl
och Öndur =  skidstaf (?) och skid.

2) Isl. JJomaldi, ni., Domalde (icke: Domalder), betyder trol. domare, 
eller den i dömande väldige.

3) Isl. Visburs vilia byröi, V i s b u r s  v i l j e s  b ö r d a ,  d. ä. Visburs kropp,
4 )  Isl. servar nidr, sjöns  frä n d e ,  d. ii. e l d e n ,  em ed a n  Hler ( l iafsguden)  

var broder  till Logi ( l o g e n ,  e lden)  och Kåri (v in d e n ,  v in d -k ä re ) ,  bvilke  
v o r o  söner  till Forniötr (hv ilket  trol .  bör delas F o r -n ió tr ,  icke  For n - iö tr ! ) .

5) Isl. setr-veriendr, p|., husets (säterns) försvarare, d. ä. sönerne
Gisl och Öndur.

6)  S k o g e n s  m e n l i g e  t j u f ,  d. ä. elden.
7) Isl. glöda garmr beit, g löda-hundcn, glöders förtärarc be t ,  d. ä. 

elden förtärde.
8 )  Isl. i arin-kióli, i eldstadens kåpa,Jomböljc, d. S. i huset, af arinn, 

ä r i l ,  spisel, D. arne, och kióll, m., kjol, kåpa ,  ytterkappa.



1 8  Kap. 

Domaldes död.
Domalde tog arf efter sin fader Visbur och rådde öfver

landen. I hans dagar vardt i Svithjod stor hungersnöd och
brist på sund föda. Då gjorde Svear ne stort blot vid Upp
sala. Den förste hösten blotade de oxar; men årsväxten
båtnade icke det minsta. Men andre hösten hofvo de m en-
niskoblot; men årsväxten var den samme eller värre. Men 
den tredje hösten kommo Svearne mangrannt till Uppsala, när 
bloten skulle göras: då höllo höfdingarne rådgörning, och kommo 
de öfverens om , att nödåret monde utgå från Domalde, de
ras konung, samt att de skulle blota honom till god äring för
sig, och göra på honom anfall, dräpa honom och rödstryka
guda-altarena med hans blod; och så gjorde de. Så säger

1 9  K a p .

Domars död.
Dom ar5 het Domaldes son, som der näst rådde riket. 

Han rådde länge för landen, och vardt då god årsväxt och

1) D e  s v ä r d b ä r a n d e ,  d. ä. de frie odalbönderne f Svithjod.
'i) Isl. lifs-vdnnn, acc. sg. m . , som har vån (hopp) om ett längre lif.
3) Isl. Svia kind, eg Svea folk; se Sýslu kind  i not. till 36 kap.
4) Isl. låta dulgi, dat. sg. ( a f  dolgr, m., fiende, hvaraf dulga-dråp);  

härmed kan icke menas annaf  än Jutars  (el. Danskars) fiende, d. ä. Do
malde,  hvilken således måtte hafva fört härnad i Ju tland,  ehuru det icke 
omtalas i sagan. #

5) Isl. Dómarr, d. U. den dömande herrskaren ,  herren, och således

Thjodolf:

Det skedde fordom, 
a tt de svärdbärande 1 
blodade marken 
med sin d ro tten ; 
och landets här 
mot lif väntande 2 
Domalde bar 
blodiga vapen; 
när Svears ä t t 3, 
ars växt-gir ig ,
Ju tars ovän * 
öda skulle.

Hitt var fyrr, 
at fold ruðu 
sverd-beretidr 
sinnrn dróttni, 
ok land-her 
o lifs vanan 
dreyrug våpn 
Domahla bar; 
på är-giörn 
Ióta dólgi
Svia kind 
of-sóa skyldi.



frid i hans dagar. Om 
vardt sotdöd i Uppsala 
der på å-backen, och 
Thjodolf:

Med frågor vittre 
miin jag frestat 
ofta har om 
Yngves 1 grafrör, 
och hvar Domar 
på dönande 
Halfs bane 2 
buren vore.
Nu jag det v e t, 
a tt , värkbiten3, 
vid Fyris brann 
Fjölners ättling.

honom är icke sagd t annat, än att han 
och förd på Fyris-vallarne och bränd 

äro der hans bautastenar. Sä säger

Ok pess opt 
of Yngva hroer 
fróða menn 
of-fregit haföa: 
hvar Dómarr 
d dy nianda 
bana Halfs 
of-borinn vœri.
Nú ek pat veit, 
a t , verk-bitinn,
Fiölnis niðr 
vid Fyri brann.

20 Kap.

Dyggves död.
Dyggve4 het hans son, som der näst rådde öfver landen; 

och är om honom icke sagdt annat, än att han vardt sotdöd. 
Så säger Thjodolf:

Ej qviid’s om do ld t5; Kvcð’k-at ek dul,
men a tt  hästens dis 6 nema Dyggva hroer
Dyggves grafrör GHtnis Gud

nästan af samma betydelse som Domaldi; ändclsen -arr, 1. -ar, i Nordiska 
n a m n ,  motsvaras af det Forn-T. her i, herre , t ex. Gurm-ar, stridens herre, 
Gunt-heri, T. Giinther, Wald-ar, maktens (våldets) herre ,  T. Walther, 
Fr.  Gautier, äldre Gualtier, m. il.

1) Y n g v e ;  så kallas Domar, emedan han var en ättelägg af Yngve
Frcy.

2) H a l f s  d ö n a m d e  h a n e ,  d. ä. den sprakande elden, emedan den 
forntida vikingen Half ijnnebrändes.

3) Y ä r  k b i t e n ,  j .  ä. död af  värk på sotesängen,
1) Dl, Dyggm3 (lOn trogne, duglige, af dyggr, adj.
5) isl. kveó’k-at ek dul, jag qväder ej något doldt, d. ä. jag omtalar 

det, som är väl kändt af  alla.
G) Isl. Gliinis Gnd, eg. hästens dis, asyn ja,  en gudinna som har häst, 

d. ä. dödsgudinnan Hel. — Kunde det bestyrkas, at t  namnet Glitnir (sedetta 
ord  i Björn Hald. Lex.) äfven betyder or m,  så gåfve det nästan bättre 
m en in g ,  ty då hlefve GUtnis Gnd Ormens, d. ä. Midgårdsormens, mö el
ler  syster, d. ä. H e l , och samma omskrifning på henne såsom hästens Gnd 
och dis hlefve dä icke två gångor upprepad i samme vers. Baden bor
de då ändras till: m e n  a t t  O r m e n s  d is .



till gamninn hafver1; al gamni kefir,-
i ty a tt Ulfveus pvi at ió-dis
och Narfvca häat-dis2 Ulfs ok Narfa
en konungsson konung-mann
sig kora skulle; kiósa skyldi;
a tt Lokes mö 3 ok allvald
har lekt med Yngva þióðar
af Yngves ä tt Loka mœr
en enväldskung4. of-leikinn hcftr.

Dygves moder var D rott, dotter af konung Danp, Rigs 
son, som först var konung kallad å Dansk tunga.5 Hans
ättmän höllo sedan alltid konungsnamnet för det yppersta he
dersnamn. Dvggve var först bland sine ättm än konung kal
lad; ty tillförne kallades de drottnar, men deras hustrur drott
ningar och hirdsviten drott. Men enhvar af desse ättm än var 
Yngve eller Yngune kallad, och alle samman Ynglingar. Drott
ning Drott var syster till konung Dan den stolte, efter
hvilken Danmark är uppkalladt.

24 K ap .

Om Dag; den spake. 6
Dag het konung Dyggves son, som konungdom7 tog 

efter honom; han var en man så spak (vis), att han för
stod foglars röst. Han egde en sparf, som sade honom många

1) T  i I t  g a m m a n  h a f v e r ,  glädjer sig;  — d. ä. Hel glädjer sig på 
Dyggves graf, att han dött sotdöd, och således kommer till hennes boning 
och ej till Valhall. Det samma berättas ytterligare i de följande verserne.

2) U l f  v e n s  (d. ä. Fenrers) o c h  N a r f v e s  h ä s t - d i s ,  d. ä. Hel, 
emedan de alla voro Lokes afTöda.

3) L o k e s  m ö ,  d. ä. Hel; Loki (utt. låki), d. ä. den lömske, eg.
slu tne,  af Isl. lokinn, lyckt.

4) E n  e n v ä l d s k u n g  a f  Y n g v e s  ä t t  (eg. folk), d. ä. Dyggve. — 
Man ser huru starkt ogillande det hade väckt hos den tidens folk, när den förste 
konungen af  den storfräjdade Ynglingaätten dog den smädliga strådöden, 
då skalden med så skarpa ord dröjer vid Hels fröjd öfver att  få röfva en 
sådan gäst från Valhall.

5) D a n s k  t u n g a ,  d.-ä.  Nordens fornspråk. — Hvad har säges om 
R i g ,  D a n p  och D a n ,  har  afseende på mythen om R ig ,  såsom alla ko
nungaätters stamfader. Se Rigs-mál i Sæm. Edda.

6) Isl. Dagr, dag, den lysande; — Isl. spakr, vis, hvilken betydelse 
ännu är  bibehållen i adj. k änn-spak , som har  lätt för a l t  känna igen.

7) Isl. konungdórnr, m . , konungdom, kunga-värdighet,  -döme =  
E. kingdom.



tidender, och flög han ömsom i flere land. Det var en gäng att
sparfven flög till R e id g o ta - la n d ti l l  den by, som heter V örva;
han flög in på en karls åker och fick sig der mat. Karlen 
kom dit och tog upp en sten och slog sparfven ihjäl. Ko
nung Dag vardt illa vid, när sparfven icke kom hem; gick
han då till sd n -b lo t2 för att fråga, och fick han det svar, a tt 
hans sparf var dräpen å Vörva. Sedan böd ban ut en stor här och 
for till Gotland; men när han kom till Vörva, gick han upp med sin 
här och härjade, och folket flydde vid väg undan. Konung
Dag vände med hären till skeppen, när det qvällades, och
hade dräpit mycket folk och mycket tagit till fånga. Men 
när de foro öfver en å , der som det heter Skjotans-vad eller 
V apna-vad, då rände ur skogen en verkträl fram på åbacken 
och sköt med en hötjuga in i deras härflock, och kom skottet 
(kastet) i hufvudet på konungen; föll han genast af hästen
och fick bane, och foro hans män åter till Svithjod. I den
tiden var den höfdinge kallad g ra m , som härjade, men här
männen gram er. Så säger Thjodolf:

Jag  sporde, a tt Dag F ra k , at Dagr,
(efter dödens ord), davda orði,
den fräjdelystne, frcrgdar fúss,
förfaras skulle; of-fara skyldi;
när, sparf a tt häm na, på er val-teins,
den spåkunnige, til Vörva kom,
som val-ten vänder,3 spak-frömudr,
till Vörva kom. spörs at hefna.
Och detta ord Ok pa t ord
på östervägar d austr-vega
från striden bar visa ferd
kungens skara: frå vigi bar:
a tt staf, som slänger at pann gram
Sleipners foder,4 of-geta skyldi
drabba skulle slengin-prref
denne gram. Sleipnis verdar.

1) b l .  F eið-c/ota-land, eg. vagn-Gotars land, hvarmcd Iros menas 
Jul,land. i motsats mot Ey-yota-land, ö-Gotars land, de Danska ö a rn a ;
andre anse det vara öarna Gotland och Öland.

2) Isl. sánar-blút, ett blot af  obekant slag.
3) Isl. val-teins spak-frömudr, valtenens (stafvens) vise befriimjarc el

ler den som förstår att  med vishet bruka spådomsstafven, d. ä. Dag.
4) [Isl. Sleipnis verðar slengiu-pref, eg.’ Sleipners födas (d. ä. höets) 

släng-kSpp ( t juga),  d. ä. hö-t juga ,  hö-galTel.



22 Kap.

O m  A g n e .

A gne1 het Dags son, som konung var efter honom, en 
mäktig man och berömd, en väldig härman, med stora färdig
heter af alla slag. Det var en sommar, när konung Agne
for med sin här till Finnland, att han gick upp der och här
jade. Finnarne drogo samman mycket folk och redde sig till
strids. Deras höfdinge är nämnd Froste. Vardt der en hård
drabbning, och fick Agne seger; der föll Froste och mycket 
tolk med honom. Konung Agne for med härsköld2 kring 
Finnland, lade det under sig och fick stormveket härfång. 
Han tog och förde med sig Skjalf3, Frostes dotter, och Loge, 
hennes broder. Men när han seglade östan4, lade han till vid 
Stocksund ’ och satte sina tjäll söder å strandängen; der var 
då skog. Konung Agne hade då guldkedjan, hvilken Visbur 
hade egt. Konung Agne gick att ega Skjalf, och hon bad 
honom göra arföl efter hennes fader. Ilan böd då till sig

1) Isl. Agni, har trol. samma betydelse som Agnarr, d. ii. en stor jä
gare, af agn, n., jagt och fiske, eg. agn,  bete, lockmat.

2)  Isl. fa ra  herskildi, fara fientligt, härjande fram.
3) S k j a l f ,  den rädda, eller af  köld skälfvande, och således en verklig 

frostens dotter. — Detta namn har gifvit anledning till ett det besynnerli
gaste misstag. I de fleste af våra historiska läroböcker kallas hennes man 
A g n e  S k i a fa r - b o  n d e ,  hvilket sista enstämmigt öfversättes med: «den 
på skepp rike.« Hvem som är fader till misstaget och den löjliga öfver- 
sättningen, är obekant. Något ord skiaf eller skiafar finnes icke inom 
hela Nordiska språket;  kanske har man tänkt på s i a v a r  (gen. sg. a f  siår, 
sjö), kanske t. o. rn. på Lat. scapha, båt! Grunden till allt är  likväl tro
ligen ett  skriffel, eller att  man öfverhoppat ett l. Denne konung kallas 
nänmligcn Agni Sk ia Ifar-bon dt uti Ætlarlala  Haralds frä Oðni ( ur FlatÖ- 
boken; se Snorra Edda [Uppsala], s. och likaså uti kungalängdcrria
i Script. Rer. Svec. I. s. 2:  Agne Schialfar boande, och s. 5, tab. I I :  
Agne S k ia f arbonde, på det andra stället öfversättes det också riktigt med: 
A g n e  S c h i a l f æ  i n a r i t u s  eller Skjalfs bonde, man. Man ser, huru hi- 
storieskrifvare stundom begagna källorna!

4) Isl. anstan, östan, d. ä. från öster; men austr, åt öster.
5) Isl. Stokk-sund; detta namn anses af  nyare forskare för at t  bero på 

ett misstag af den så fjärran skrifvande Sn. Sturleson, i det han hört eller 
läst Stok-sund, i st. för Stek-sund Detta sund skulle således icke legat 
vid det nuvarande Stockholm, utan vid S t ä k e t ,  som förbinder den sig 
upp åt Sigtuna sträckande sjön Skarfven med Görfveln, en vik från sjeifva 
Mälaren, invid Tibble gästgifvaregård. Se vidare härom Det Norske Folks 
Hist. af M unck (Rättelserna vid slutet af 2 Bandet), som blifvit gjord upp
märksam pä denna sak af  C. G. S ty ffe .



månge mäktige män och gjorde ett stort, gästabud: han var 
allfräjdad vorden af denna färd, och derföre voro der stora 
dryckeslag. Men när konung Agne vardt drucken, så bad 
Skjalf honom väl akta kedjan, som han hade om sin hals; 
han tog då och band kedjan fast om halsen på sig, innan han 
ginge att sofva. Landtjället stod vid skogen, och öfver tjället 
ett högt trä , det der skulle skyla mot solhetta. Men när 
konung Agne var som nad, tog Skjalf ett snöre och fäste un
der kedjan. Hennes män slogo derpå landtjällstängerna undan 
och kast de snörets lycka upp i träets grenar och drogo se
dan, så att konungen hang näst uppe vid grenarna, och vardt 
der hans bane. Skjalf och hennes män lupo ut å skeppen och 
rodde bort. Konung Agne vardt der bränd, och är stället 
sedan kalladt A g n e - f i t \  på den östliga T a u ren , vester från 
Stocksund. Så säger Thjodolf:

Det kallar jag  under, 
ora efter Agnes härs 
skaplynne syntes 
Skjalfs r å d , 
när Loges sy ster2 
ä t lufte» hof 
konung god 
ined guldkedjan; 
lian, som vid Taur3 
täm ja skulle

Pnl telJk undr, 
er Agna liers, 
Skialfar rríð, 
a t sköpum, þ ó ttu ; 
þá  er gœding, 
með gullmeni,
Loga dis 
a t lopti hóf; 
h in n s  vid Taur 
tem ja  sky Idi

1) Isl. f i t ,  g Jitiar, f., cn bördig (fe t)  strandäng,

2 j  L o g e s  s y s t e r  eller dis,  d. ä, Skjalf.

3) Isl. Taur, acc. sg. m., och i texten Taur'inum, dat. sg. m. def . ; 
man anser detta ord vara det samma som i S ö d e r -T ö r ’n (I. Tö rn ’?). Del är 
möjligt, al t  ordet är  af Finsk ro t ,  då Finsk, tauro betyder rnör (mjuk, 
b lö t?)  och at t  således J it  endast vore en Nordisk öfversättning deraf. Det i 
versen stående taur, kan deremot tagas i en helt annan betydelse, och är 
så lifvenledes taget af  åtskilligc, möjligen med rä t ta ,  om man nämnligen 
får anse taur vara dat. sg. Isl. taurar, m pl., betyder nämnl skatter, 
dolda skatter (Rj. Hald. Lex.). och således kunde med taur (i versen) me
nas guldkedjan. Detta gifver också en nästan bät tre mening, i det skalden 
då utför bilden ännu fullständigare, genom att  framhålla det egna uti, 
a t t  Agne försökte at t  med en guldkedja tämja Ilagbards svale häst ,  d. v. s. 
vardt hängd. Man bör nämnl. ihogkomma, att versen här är äldre, än 
den prosaiska berättelsen,  så att  sagoskrifvaren kan hafva missförstått skal
dens ord och sålunda förvandlat den ovanligare benämningen på en guld
kedja till namnet pä ett ställe,



Signys fridils 1 Signýar vers
svale häst.2 svalan hest.

K ap . 23.

Om Alrek och Erik.
Alrek3 och E rik4 heto Agnes söner, som konungar voro 

efter honom. De voro mäktige män, härmän väldige och 
idrottsmän. Det var deras sedvänja att rida hästar och att 
tämja dem både vid gång och vid lopp, och kunde de detta 
allra bäst bland män. De kappades mest derom , hvem b ä t-  
ter ‘ rede eller bättre hästar egde. Det var en gång, att desse 
två bröder redo ensamme bort från andre män å sine bäste 
hästar, och de redo ut på någre vallar och kommo icke åter. 
Det vardt faret att leta dem , och de funnos bägge döde och 
hufvudet brutet å både: men vapen hade de icke, utom betslen 
af hästarne, och derföre menar man, a tt de hade dräpit hvar- 
andre dermed. Så säger Thjodolf:

Alrek föll Féll Alrekr
der å t Erik par’s Eiriki_
broders vapen bródur vápn
till bane vordo: at bana urdu.
Man qvad, att med hästens0 Ok hnakk-mars 
lm fvud-fjättrar7 med höfud fettum

1) Isl. Sigmjar verr, eg. Signys man, hvilket sisla har  ålergifvits med 
f r i d i l ,  älskare , som är mask. till Isl. fridla, fri Ila, eg. den sköna,  älsk
värda. Isl. Sig-ný, betyder segerns ny , nymåne,  glans;  hennes fridil var 
H agbard ,  som blef hängd; se Sn. Edd. s. 192.

2) S v a l e  h ä s t ,  d. ä. galgen.
3) Isl. Alrek, den allt framför sig drifvande, af reka, drifva, vräka, 

eller ock: all-herrskaren (se nästa not); men det  kunde äfven vara sarn- 
rnandr. af  Adal-rekr, den ädle konungen.

4) Isl. Eirikr, tidens konung, den städse mäktige, då det trol. kom
mer af ei, för ce, alltid (Got. aivs, tid), och ändeisen rikr, rekr, (Got. 
reiks, Lat.  rex, reg's) konung. Detta förklarar också lättare det dunkla 
e r i k s - g a t a ,  än om det skall hänföras till någon viss konung Erik :  giss
ningen på ali-rikcs-gata är åtminstone ännu mindre trolig. E r i k s g a t a  
skulle då betyda dens väg, som för alllid blifvit förklarad för konung.

5) B ä t t e r ,  Isl. betr, är det rät ta adv. till adj. bättre ,  Isl. betri.
6) Isl. hnakk-marr, m., således eg. sadelhäst, ridhäst.
7) Isl. höfuð-fetlum, dat. pl. , hufvudfjättrar, d. ä. betsel, af fetill, m., 

band,  bärband, bälte,  Dal. fä til, m.,  bärband.



Dags frän d e r1 Dags [rœndr 
of-drepast kváðu. 
Frá-t maðr ádr 
eykia gervi 
Freys afspring 
i folk hafa.

drfipit hvarandre. 
Ej förr man sport 
Freys nfkom m a1 
öke-don2 i
ö rlig 3 nyttja.

24 K a p .

Om Alt* och YT»gve.
Yngve och Alf4 voro Alreks söner, som konungdom togo 

i Svilhjod der näst. Yngve var en härman väldig och all— 
segersäll, han var frid5 och den störste idrottsman, stark och 
i drabbningar den skarpaste, gifmild och en stor glädjeman6; 
af detta allt vardt han fräjdad och vänsäll. Konung Alf, 
hans broder, sa tt hemma i landet och var icke i härnad; han 
var kallad E l f  s i  och var en tystlåten, hårdlynnt och oumgängsam 
man. Hans moder het Dageid7, dotter af konung Dag den mäktige, 
från hvilken Döglingar8 äro komne. Alf konung egde en hustru, 
som Bera9 het, den fridaste bland qvinnor, mycket manhaftig 
och högeliga gladlvnnt. Yngve Alreksson var en höst kommen 
från viking till Uppsala och var då storfräjdad. Han satt 
ofta om qvällrana länge vid dryckeslag; men konung Alf gick 
ofta tidigt att sofva. Drottning Bera satt tidt uppe långt ut 
på qvällarna, och talade hon och Yngve sig till gamman. 
Men konung Alf sade jämnt till henne, att hon icke skulle 
sitta så länge uppe om aftnarne, och bad henne gå tidigare att 
sofva, sägande, att han icke ville vaka efter henne. Hon

1) I ) a g s  f r ä n d e r  och F r c y s  a f k o m m a ,  d. ä, Alrck och Erik.
2) Isl. eykia yervi, n. pl , ökedon, d. ä. hästbetsel.
3) Isl. fo lk ,  n., eg. folk, men älven: manskap, här, enl. Sn. Edda.
4) Isl. Alfr, m . ,  Alf, af de välgörande, ljuse alfernes slägte, kanske 

just  betydande l jus, hvit , jf. al/ta, alpta, svan,  jf. Lat. albus, hvit, och 
kanske A lpes, de hvita bergen (?)•

5) Isl . fri&r, ad j . , fager, skön, modig, tapper.
6) Isl. gleðímaðr, rn., en gladlynnt menniska; ty det tillagges både 

män och qvinnor,  oakladt det är maskulinum.
7) Isl. Dag-eidr, f . , står trol. för Dag-heiðr, den dagklara, af heiö, 

n . ,  klart väder.
8)  Döglingar, pl., benämning på konungar , af Dagr, enl. Snorra Edda,

men tör snarare komma af dögl, n. pl., vapen, hjelmar.
9)  Isl. Bera, f., björninna.



genmäler, att den qvinna vore säll, som häller egde Yngve
än Alf; ty  vredgades han m ycket, när hon mälde detta ofta. 
En qväll gick Alf in i hallen, då Yngve och Bera såto i 
högsätet och talades vid. Yngve hade en dolk på knäet; 
männen voro mycket druckne och gåfvo ingen akt på, att 
konungen kom in. Alf konung gick åt högsätet, drog svärdet
fram undan manteln och lade det igenom sin broder Y’ngve.
Y'ngve sprang upp, drog dolken och högg Alf banehugg, och
föllo de både döde på golfvet. Alf och Yngve vordo högade
å Fyrisvallarne. Så säger Thjodolf:

Den helgdom s-vårdare1 Ok varð hinn.
hvilar dödad, er Al fr  of-vd,
efter ödets don t2, vördr vé-stalls,
som Alf nedgjorde, of-veginn liggia,
då döglingen3 er dög 1 ingr
dolken tvådde, dreyrgan mceki,
afundsam , öfnnd-giarn,
i Yngves blod. d Yngva rauö.
Ej var det vä l4, Var-a pat borr t ,
a tt Bera ville a t Bera skyldi
de drabbnings-väldige5 val-sœfendr
till dråp egga; vigs of-hvetia,-
när bröder två pá's brœdr tveir
hvarandres banar al bönum urðnst,
af afund6 vordo ópurfendr,
och utan tarf. of afbryði.

1) Isl. vh-stalls vörðr, eg. helgedoms-altarets vårdare, d. ä. Yngve.

2) Isl. varð liggia of-veginn, hvilar dödad efter ödets dom; emedan 
verða i denna ställning oftast hänvisar på en ödets förut-beslämrnclse, liksom 
när  vår allmoge säger om någon hemsk händelse: j a ,  det s k u l l e  så ske!

3) D ö g l i n g e n ,  d. ä. Alf,  som af  dubbel anledning kunde kallas 
så ,  både som konung och såsom Dags dotterson.

4) Isl. pat var-a bart, cg. det var icke bärligt,  icke godt , icke at t  
u ts tå :  det var grymt.

5) Isl. val-scrfendr, pl., eg. val-söfvandc, som göra valplatsen tyst, 
d. ä. de drabbnings-väldige,  Alf  och Yngve.

6) A f  a f u n d ;  det Isl. o f (um) af-brydi, är dock ett  mycket star
kare uttryck, som närmast kan återgifvas med: äktenskaplig afund, svart
sjuka,  eller begäret att  beröfva en annan hans brud,  således liksom af 
et t  verb afbryda, af-bruda, taga bruden ifrån. jf. hon negdi mer a f  <f- 
brydi, Guðrúnar  kvida I. 10, i Sæm. Edda.



n
Í5  Kap. 

k o n u n g  l l n g l c k s  fall .
Huglek' het Alfs son, som konungdom tog öfver S v e- 

arne efter desse bröder, ty Yngves söner voro då både barn 
till åldern. Huglek konung var ingen härm an, utan satt i 
ro hemma i landen. Han var mycket rik och sades vara allt 
för mycket penningsnul. Han hade i sin h ird2 en mängd af 
allsköns8 lekare, harposlagare, gigolekare och fidlospelare, samt 
hade ock med sig seidmän och allsköns trollkunnigt folk. 
Hake och H agbard4 heto tvänne bröder, som voro mycket 
namnkunnige; de voro sjökonungar och hade talrikt manskap. 
Foro de stundom både samman, och stundom hvardera för 
sig; månge kämpar följde bäggedera. Hake konung for 
med sin här till Svithjod mot konung Huglek, men Huglek 
konung samnade här emot. Då kommo honom till hjelp tvän
ne bröder, Svipdag* och G eigad6, namnkunnige män både och 
de störste kämpar. Konung Hake hade med sig tolf kämpar, 
och var då S tarkad7 den gamle med honom; konung Hake 
var ock den väldigaste kämpe. De råkades på Fyrisvallarne, 
och vardt der en stor drabbning, och föll brådt konung H ug- 
leks folk. Då gingo hårdeliga fram kämparne Svipdag och 
Geigad, men Hakes kämpar gingo sex mot hvardera och vor- 
do de handtagne8. Då bröt konung Hake in i sköldborgen 
mot konung Huglek och drap honom der och två hans söner:

1) Isl. Hugleikr, den i hopen liflipe, den huglekandc, af hugr, m., 
hop,  och leikr, m.,  iek, eg. snabb, liflig rörelse.

2) Isl. hird, f„ lifvakt, holfolk, hird; af samma rot äro herde, som 
vaktar,  och hjord, Isl. hiörð, f., som vaktas.

3) Isl. alls-konar 1. alls-kyns, alls-köns, d. ä. alla slaps (eg. köns), 
och man må således icke tro, alt  ordet får delas a l l - s k ö n s ,  ehuru det af  
ovetenhet  nu så uttalas.

4) Isl. Iiaki ok Hagbardr; Haki, hake, krok, d. ä. en hållfast mot
s tåndare,  Hagharör, en ypperlig sköld (bardi, tn.) eller stridsyxa (bard, n.), 
hagr. adj ., duglig, beqvärn.

5)  Isí. Svip-dagr, som har ett ljust anlete, af svipr, m., utseende, 
anletsdrag, och dagr.

fi) Isl. Geiyadr, trol. den förskräcklige, skräckinjagande, af  geigr, 
m ., fasa.

7) Isl. Starkadr, Stirkad  (icke Starkottcr); elt  dunkelt  o rd ,  men 
betyder kanske den starke (Isl. sterkr).

8)  Isl. hand-teknir, handtagne, fångade lefvandc.



efter detta flydde Svearne. Men Hake lade nu landcn under 

sig, och gjorde sig till konung öfver Svearne. Han satt der- 
på i landet hemma i tre vintrar; men under denna hans 
stillasittning, foro hans kämpar från honom och i viking och 

samlade sig gods.

26 K a p .

Konung Gudlaugs dfttl.

Jörund1 och Erik voro Yngve Alrekssons söner. De lågo 
all denna tid ute på härskepp och voro härmän väldige. 
Under en sommar härjade de i Danmark och råkade då på 

Gudlaug2 H å ley g ia -konung3 och drabbade samman med ho
nom, och lyktade det så , att Gudlaugs skepp afröddes4 

och han vardt handtagen. De flyttade honom till lands å 
S tra u m e ya r -näs och hängde honom der, och hans män ka
stade der upp en hög öfver honom. Så säger Eyvind 

Skaldaspiller:
Af öster-kungars5 
öfvermod tv ingad, 
G udlaug tamde 
Sigars grymme 
liäst6, när Yngves

Enn Gudlaugr 
grimman tamdi, 
við ofr-kapp 
auslr-kominga, 
Sigars ió ,

1) Isl. Iörundr, Sv. Run-form luruntr, laruntr, larupi (den allra 
äldsta vore Iruntr). Ordet är  mörkt. Ligger ett Fornisl. iara, f . , strid, 
till grund för Iöru-vellir och dvärgnamnet Iari (Völusp. 14, 13), sa kun
de det betyda:  den str idande, stridbare; eller, om man antogc ett äldre 
Iör-rundr, för lar-hrundr, så blefve det:  den till eller i strid framdrifvande 
(hrinda, framstöta). Iara, o b r u t e t | t r a ,  strid, får liksom något stöd af 
Got. airzian, för irzian, T. irre leiten,  jf. A.-Sax. irsian, irasci, och det 
kunde således vara slägt både med Lat. ira och errare.

2)  Isl. Guö-laugr, m., den (stridshete?) i drabbningen sig lögande, 
af  gudr, 1. gunnr, f., s t r id . och langa, löga, bada.

3) Isl. Håleygia, g., af Hdleygir, pl. ,  innevånare i H å l o g a - l a n d  
( N .  om Throndhem), hvilket M unch|, kanske vågadt,  anser betyda: det 
heliga landet.

4) A f r ö d d e s ;  som stödja, stödde, stödt, så böjes rätteligen äfven 
r-ö d j a , r ö d d e ,  r ö d t ,  icke: rö jde,  rö j t ,  hvilka former tillhöra ett helt 
annat verb, nämnl. rö ja ,  angifva (T. riigen, Isl. rœgia, baktala, af rögr, 
strid, ha t ,  förtal).

5) Ö s t e r - k u n g a r ,  kallas  Jörund och E rik ,  a f  Svithjods läge i för

hål lan d e  till sagoskrifvarens  h em .
6) G u d l a u g  t a m d e  S i g a r s  g r y m m e  h ä s t ,  d. ä. Gudlaug vardt 

hängd; Sigars häs t ,  d. ä. galgen, emedan en konung Sigar hängde Hag- 
b a rd ,  Signys fridil.


