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Ottarshögen i Vendel. 

Av 

S U N E L I N D Q V I S T . 

^ t t a r Vendelkråka är en av de få sveakonungar av 
ynglingaätten, om vars existens forskare af skilda 
läger äro eniga. Minnet af honom är huvudsak
ligen bevarat genom den norsk-isländska traditio

nen, och främst genom det i slutet av 800-talet i Öst-Norge 
diktade kvädet Ynglingatal samt genom Snorres kring denna 
dikt under förra hälften af 1200-talet utformade Ynglingasaga, 
den första delen af hans bekanta Heimskringla. Men Ottars 
(Ohteres) namn återfinnes också i den omkring år 700 på en
gelskt språk avfattade dikten om Beowulf, vilken synes ut
göra en omredigering och översättning av från äldre tid här
stammande nordiskt, sannolikt götiskt diktstoff. Såväl de norsk
isländska som den engelska uppteckningen bevara dessutom 
identiska namn på Ottars son, sveakonungen Adils (Eaögils). 
Enligt Beowulf tillkämpade sig denne kungamakten i Svitjod 
efter långvarig fiendskap med sin farbroder Onela, vars namn 
också återfinnes i Ynglingatal, i det Adils där får epitetet "Ales 
fiende"1. Endast beträffande namnet på Ottars fader gå käl
lorna i sär. I Beowulf heter han Ongenbeow (= Angantyr), i 
Ynglingatal Egil. 

1 Snorre utlägger detta sä, att "Ale den uppländske" var en norsk ko
nung, som föll i strid mot Adils pä Vänerns is. Om Ynglingatals författare 
var bättre underrättad, kan ej avgöras, då Ale under inga förhållanden kunde 
få rymligare plats i detta kväde, som gav tre strofer ät var ej av Sveriges 
fornkonungar, utan av en norsk småkonungs 30 förfäder i rätt uppstigande led. 
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Om av Ottar utförda handlingar få vi i Beowulf, den enda 
källa, som i sådant avseende synes förtjäna tilltro, endast en 
antydan: "Angantyrs söner" härjade väldeliga i Götaland, vilket 
hade till följd ett götiskt infall i Svealand, varunder Angantyr 
stupade för konung Hygelac. Eljest förekommer Ottars namn 
i Beowulf endast i sammanställningar sådana som "Ottars fa
der" eller "Ottars son". Om han överhuvud överlevat sin fader, 
vilket ej framgår af Beowulf, måste hans regering ha varit 
mycket kortvarig, ty snart befinnes hans broder ensam vara 
konung, Ottars söner landsflyktiga. 

Tidpunkten för Ottars död kan på grund häraf tämligen 
noggrannt fastställas, enär den Hygelac, som vållat hans fa
ders död, själv föll kort därefter, ännu ung, på ett härtåg 
i Frisland. Och af frankiska hävdatecknares uppgifter fram
går, att Chochilaicus' sista strid stod omkring år 516. Ottars 
död inföll följaktligen under 510 eller 520-talet, senast möjligt 
under 530-talet1. 

Enligt Ynglingatal föll Ottar i Vendel i strid mot tvenne 
danska jarlar. Snorre utlägger detta så, att Ottar efter vissa 
förvecklingar med danakungen företagit ett härtåg till det dan
ska landskapet Vendel (Vendsyssel) vid Limfjorden. Hans lik 
lades på en hög, till rov för markens djur och fåglar. Och till 
Svithjod sändes en träkråka med den hälsningen, att deras konung 
ej vore mera värd. De kallade honom sedan Vendelkråka'2. I vår 
tid har emellertid framhållits såsom sannolikare, att namnet Ven
del i dessa fall syftat på den 3 nm. N. om G. Uppsala belägna 
socknen, om vars forna betydelse vittne bäres av Sveriges ri
kaste gravfynd från hednatiden, närmare bestämt från ärhundra-

1 Jfr beträffande ofvanstäende: P. Fahlbeck, Beovulfsqvädet (ATS, 8: 2); 
H. Schuck, Studier i Ynglingatal och Sveriges förkristna konungalängd 
(båda i Uppsala Univ:s Årsskr., 1907, resp. 1910) samt B. Nerman, Vilka 
konungar ligga i Uppsala högar? (Upps. 1913) och Svärges älsta konunga
längder (Upps. 1914). Sistnämnde förf. utger inom kort i Upplands Forn
minnesförenings tidskrift en ny behandling av här föreliggande problem. 

2 Samma namn tillägges i andra isländska källor Ottars fader. 
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dena närmast efter Ottars1. I en avlägsen bygd, där man ej 
kände det uppländska, vid hednatidens slut till obetydlighet 
nedsjunkna Vendel, har ett missförstånd lätt uppkommit och be
rättelsen om Ottars härtåg till Danmark uppkonstruerats för att 
förklara hans död "i Vendel". Om redan Ynglingatals diktare 
i detta fall varit på villospår, kan ej av de bevarade stroferna 
om Ottar avgöras, men i flera fall befinnes han, och framförallt 
Snorre, vara på avvägar, där Beowulfs uppgifter medge kon
troll (jfr ovan beträffande Ale). 

Redan Peringskiöld, och många efter honom, anvisade 
som Ottars grav en stor hög vid Husby i Upplands Vendel'2. 

Sannolikheten för denna kombinations riktighet vann be
tydligt i styrka, när O. v. Friesen fäste uppmärksamheten på 
en kort utsaga i protokollet över en av de rannsakningar efter 
antikviteter, som på befallning av Karl Xl:s förmyndare under 
1660- och 1670-talen utfördes över hela Sverige3. År 1677 
hade befallningsmannen i Vendel sammankallat sockenmännen 
i sockenstugan, och dessa meddelade bl. a., att "jordehögar 
finnas här månge, menn besynnerligen widh Hussby en stor 
jordehögh, som heeter Ottars högen"4. Husby-högens namn 
tycktes därför bero på allmogetradilion. En undersökning — 
som länge varit på tal — borde företagas för att avgöra, om 
den framställda förmodan vore riktig eller ej. 

Ottarshögens utgrävning blev sä mycket mer lockande, 
när B. Nerman några år senare gav ett genom sin enkelhet 
överraskande svar på den intressanta frågan: "Vilka konungar 
ligga i Uppsala högar?"5 Han framhöll, att Ynglingasagan om 

1 Knut Stjerna, Vendel och Vendelkråka (Arkiv f. nord. filologi, XXI); 
Schuck, 1907; Nerman, 1913. 

- J. Peringskiöld, Ättartal för Swea och Götha Konunga Hus (Sthlm 
1725), sid. 13. 

:i O. v. Friesen, När Sverige blev till (Upsala Nya Tidnings jul
nummer 1910). Rannsakningsprotokollen förvaras i Kungl. Bibi, Stockholm. 

• Denna källa hade tydligen redan Peringskiöld begagnat. De för Antikvi
tetskollegiets räkning företagna forskningsresor, varunder bl. a. materialet till 
det ståtliga runverkct Bautil hopbraktes, hade ännu ej berört Vendel. 

' Ovan anf. uppsats. 

Fornvännen 1917. 9 
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var och en av de där uppräknade Ynglingarna omsorgsfullt 
meddelar, hur de dött och var de gravlagts. Till dels finnas 
dessa uppgifter redan i de bevarade partierna av Ynglingatal, 
vars författare just specialiserat sig på dessa två frågor. Från
sett Frö, som förlorar sig i sagans dunkel, och en dansk konung, 
som en kort tid härskat i Gamla Uppsala, är det endast tre 
konungar, som enligt Snorre blivit höglagda därstädes, näm
ligen Aun, Egil och Adils d. v. s. Ottars farfar, far och son. De 
bekanta, i rad liggande "Kungshögarna" i Gamla Uppsala äro 
ju också tre. Genom de fynd, som vid B. E. Hildebrands un
dersökningar gjorts i två av dem, kunna dessa dateras1. Den 
av dem, som enligt Stjerna är äldst av alla tre— "Odens hög" 
närmast kyrkan — har Stjerna funnit innehålla föremål från 
slutet av 400-talet eller senast tiden omkring är 500-. Och av 
de litterära källorna finner Nerman, att Aun, den förste av de 
tre, som enligt Snorre äro här höglagda, dött vid 400-talets 
slut eller senast omkring år 500. På samma sätt kan den yngsta 
av de tre Uppsalahögarna — "Tors hög" — dateras till tiden 
omkring år 600, liksom Adils bör ha dött i slutet av 500-taletl 
Den mellersta högen, "Frös", kan vara uppförd vid Egils (An-
gantyrs) död omkr. 510. 

Nerman såg ett ytterligare stöd för bärkraften av dessa 
sammanställningar i förekomsten af högen med Ottars namn 
i Vendel. Skulle nu denna, som till det yttre erinrar om Upp
sala högar, befinnas innehålla gravgods från tiden mellan det 
äldre och det yngre av Uppsalafynden, vore identifieringen av 
fyra namngivna svenska fornkonungars ståtliga minnesvårdar, 
några av vårt lands yppersta, säkerställd. Nermans skrift ut
mynnade därför i en ny vädjan om utgrävning av Ottarshögen. 

Denna av v. Friesen och Nerman framhållna angelägenhet 
omfattades också med största intresse av riksantikvarien B. Sa-

1 B. E. Hildebrand, Grafhögarne vid Gamla Upsala. (Mbl. 1876, sid. 
250 ff.). 

2 K. Stjerna, Fasta fornlämningar i Beowulf (ATS 18:4), sid. 48 ff. 
3 Torshögens ålder enligt O. Montelius i Sveriges Historia, utg. av E. 

Hildebrand, I (Stockholm 1903), sid. 197. 
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lin, som själv tidigare fäst uppmärksamheten på, hur den av 
Snorre i Ynglingasagan nedskrivna traditionen på en annan 
punkt — beträffande ännu äldre händelser — vunnit bekräftelse 
genom en sammanställning av arkeologiskt material1. På fram
ställning av honom beslöt K. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien år 1914 anvisa medel till utgrävningen. Ledningen 
av arbetet anförtroddes åt riksantikvarien. Då denne av äm
betsplikter var hindrad att själv dag för dag följa arbetet, som 
samma år begynte, fick jag biträda vid undersökningen och år 
1916, då den efter ett av omständigheterna framkallat avbrott 
återupptogs, avsluta densamma. 

Det allmänna intresse, varmed resultatet av Ottarshögens 
undersökning motsetts, föranleder, att här en kortfattad redo
görelse lämnas för de gjorda iakttagelserna och fynden. Se
nare hoppas jag få framlägga en utförligare skildring härav 
och samtidigt mer ingående behandla Uppsala högar och de 
frågor, som i detta sammanhang äga större betydelse. 

Ottarshögen, vars vidd är över 40 m. och höjd 8 m., är 
anlagd på nedre delen av ett svagt sluttande grusåsparti, så 
att den är fritt synlig från norr (Husby) och öster mot bak
grunden av den nu skogklädda höjdryggen. På dess bakre 
sida vid högens fot har under dess uppförande en del sand 
tagits, så att en halvcirkelformigt böjd sänka uppkommit, vil
ken bidrager att öka monumentets imposanta mått. 

Högen erhöll redan vid anläggningen — förmodligen för 
att tjäna som tingshög — formen av en stympad kon. Icke 
desto mindre ägde den, sedd från norr, en jämnt bågböjd 
kontur. Ty det 10 m. vida topplånet sluttade mot den ringfor-
miga sänkan, vilken karaktäristiskt nog ännu dagen före under
sökningens början begagnades som samlingsplats vid ett bygde
möte, varvid talaren stod på en avsats å högens halva höjd-. 

1 B. Salin, Heimskringlas tradition om åsarnas invandring (Studier, 
tillägnade Oscar Montelius är 1903 af Lärjungar). 

2 Jfr Carl Neergaard, Thingheie og Thingdysser (Aarb. 1902, sid. 292 ff.). 
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Såsom man kunnat vänta med hänsyn till läget, befanns 
högen vara till större delen uppförd av grus och sand; grus
käglan var bunden genom en i allmänhet metertjock jordman
tel, likt Hågahögens bygd uteslutande av på varandra lagda 
torvor. De stenar, som under, grustäkten anträffades, begag
nades naturligtvis också. De befunnos samlade mot periferin 
på den ursprungliga marken och bildade en utåt jämn sockel 
till sandkäglan. Ehuru en del av dem stucko fram ur jord
manteln, ha de ej bildat någon synlig fotkedja i vanlig mening. 

Fig- Ottarshögen frän NNV. 

Något excentriskt i högen, ungefär mitt under topplånets 
högsta punkt, låg gravröset. Det var byggt av stora klump-
stenar, som otvivelaktigt alla förut bildat underlaget till lik
bålet. De mänga smärre flisor och stycken, som elden från 
dem sprängt loss, bildade en tjock packning över de större 
stenarna och gåvo roset en mot dess osäkra kant kontraste
rande, jämn och plan yta. Det var upplagt på den ursprung
liga marken och täckte med en del norra hälften av den ge
nom ett centimetertjockt, fett kol- och asklager identifierbara 
bålplatsen. Därunder stod ett häl öppet efter en i marken ned-
driven stolpe. 

Halvannan meter från ena kanten av nämnda röse anträf
fades graven. I den ursprungliga marken var en kittelformig, 
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c:a 0,5 m. vid och lika djup grop åstadkommen, vars botten 
jämnats med en här eljest ej förekommande, tydligen med avsikt 
hitförd fin sand. På denna var ett träspann ställt. Det var 
fyllt med större, från bålplatsen uppsamlade "tvättade" ben
stycken, hvaribland även åtskilliga spelbrickor, störte kam
fragment o. d. En del av de rensköljda benen hade ej fått 
rum i spännet, utan fördenskull, sedan detta nedsatts, packats 
runt detsamma, så att de fyllde gropen ungefärligen till spän
nets halva höjd. Den från bålplatsen hoprakade mörjan, vari 

Fig. 2. Ottarshögen från NV t. V. 

talrika spelbrickor och mindre benskärvor, metallföremål etc. 
lågo, utfyllde gropen ooh flödade något över dess bräddar. I 
själva gropen bland bålmörjan, endast 10 cm. från spännet 
och c:a 5 cm. under dess rand låg ett guldmynt. En halv-
sferisk bronsknapp hittades vid rosets närmaste ytterkant, några 
smärre järnstycken annorstädes utanför bålmörjan, alla övriga 
nedan nämnda föremål i själfva gropen. 

I graven hittades sålunda följande föremål, vilka alla, från
sett spännet, följt den döde på bålet. 

Ett guldmynt (solidus), fig. 4 och 5, vars prägling starkt 
skadats, bl. a. då ett hål slagits genom det och den därvid 
uppkomna ojämnheten avlägsnats genom hamring. Hålet har 
sedan skönjbart vidgats åt myntets kant genom nötningen av 
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det snöre, vari myntet hängt. Endast följande bokstäver, varav 
de mindre säkert urskiljbara omslutas med [ ], återstå av in
skrifterna. 

Adv: DN.... CHSPPAV[G] 

Rev: V[ICT]ORI AAVGGG I avskärningen CONO[B] 

Av de i fälten anbrakta bilderna återkommer kejsarbysten 
i huvudsak oförändrad under lång tid, men Victoria-bilden, så
dan den här tecknats, tillhör endast mynt från tiden Teodo-
sius II — Justinus. Under nämnda skede slogos i Konstan
tinopel — som ju angives som präglingsort i reversens avskär-
ning — ej mynt för någon person, vars namn slutade med cvs, 
utom för Basiliscus, och ä några av dennes mynt förekommer 

Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. 

Fig. 3—6. I mitten guldmyntet från Ottarshögen, ä ömse sidor tydligare 
präglar frän ett liknande mynt i K. Myntkabinettet. Något över ' i. 

just den här angivna egendomliga skrivningen CHS. Bland 
denne kejsares solidi kunna också påvisas sådana, som även 
i övrigt fullt överensstämma med Ottarshögens mynt1. Tiden 
för dettas prägling är härmed oväntat noggrann! angiven, enär 
Basiliscus' regering begynte år 476 och slutade år 477. 

Två avbrutna, dock ej sammanhörande delar av en spens
lig, trind guldten, jämnt avspetsad åt ömse ändar, troligen s. k. 
betalningsguld. 

Tre bitar slät silverplåt. 
Sex bronsskållor, med rester av förgyllning, av halvsferisk 

form, ung. 2 cm. vida, utan märke av det sätt varpå de varit fastade. 

1 Jfr J. Sabatier, Description Oén. des Monnaies Byzantines (Paris 
1862), sid. 143, nr 1; pl. VIII: 14. J. Tolstoi, Monnaies Byzantines (Peters
burg 1912-14), sid. 162. nr 79; pl. 11:79. 
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Över 15 bronsstift med vanligen halvsferiska huvuden, 
emellanåt krökta 1,5 cm. från huvudet, eljest raka. 

Fyra bältedelar av järn, nämligen: Sölja med "ring" av 
trind ten, sammanklämd så att öppningen är mycket smal, 
nästan rektangulär; tornen förlorad; ett kring ringen vikt bleck 
bildar ett enkelt, fyrsidigt, 2,3 cm. brett remfäste med 3 nitar1. 
Två kvadratiska rembeslag, det ena bestående av två plåtar, 
som legat ä ömse sidor om remmen och sammanhållas av fyra 
nitar; det andra, fig. 8, som saknar undre plåt, tydligare vi
sande nitarnas form: rätt stora halvsferiska huvuden, kring 

Fig. 7. Fig, 8. Fig. 9. 

Fig. 7. och 8. Två bältetillbehör frän Ottarshögen. Fig. 9. Bältetillbehör 
av brons frän Västergötland, förtydligande fig. 7. Fig. 7—9 ' i. 

vilkas bas en tvärstrierad silvertråd bildar en ring. Ett fjärde 
remstycke, avbildat i fig. 7; av samma form som det på annat 
håll funna beslaget fig. 9, med pålagd halvcylindrisk, profilerad 
stav; från dess undersida gä genom hål i plåten tvenne tungor, 
vars ändar förbindas av en sprint. Plåten har haft, utom trenne 
nitar, motsvarande de å fig. 9 synliga, ytterligare 2 rader lik
nande nitar placerade å ömse sidor av staven'2. Nitarnas stukade 
ändar nå, om bevarade, till halva avståndet mellan plåten och 
den nyssnämnda, med staven sammanhängande sprinten, me
delst vilken beslaget sålunda kan hava löpt fritt å bälteremmen. 

Åtminstone en klinknagel, liten, och krökt spik, båda av järn. 

1 Jfr Graffältet vid Vendel, pl. VIII, fig. 14 och 15. 
2 Jfr ett liknande beslag, avb. i Oldtiden, 1916, sid. 98, fig. 10. 
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Delar av glasbägare, slipad å de bevarade partierna helt 
över i stora, troligen sexsidiga facetter. Över den egentliga, 
ofärgade kärlväggen har i nätlikt ordnade fåror, där efter slip-
ningen facetternas kanter mötas, blått glas infällts. De flesta 
styckena äro starkt deformerade av elden. 

Flera klumpar av glasliknande, måhända mineralisk natur, 
sönderfallande. 

Bitar av grovt lerkärl. 
Ett stort antal spelbrickor av ben eller benliknande ma

terial. Deras form framgår av fig. 10—13. De flesta ha på 
undersidan två, några tre (ingen ett) "hål". Brickornas mi-

Fig. 10—13. Spelbrickor ur Ottarshögen. 

nimiantal kan ej närmare fixeras, innan en tidsödande hopfog-
ning av de många hopsamlade splittrorna hunnit utföras. 

Talrika fragment av benkam med fodral av samma mate
rial, fig. 14. Det senare tillhör samma typ som en av G. 
Gustafsson i Norges Oldtid, sid. 80, fig. 294 b avbildad, ehuru 
det saknar dettas låsinrättning1. Fodralets ena sida bildas äv
en flat 2 cm. bred, 14 cm. lång skiva, dess andra sida vid bott
nen av en likaledes flat, ej fullt 1 cm. bred skiva, medan dess 
mynning synes hava bildats av en plan-konvex benstav-'. 
Själva kammen, vars mittparti förlorats, är bildad av flera tand-
skällor, sammanhållna av två i tvärsnitt knivbladsliknande för-
stärkningsskållor å vardera sidan. De övres rygg är skårad i 
längdriktningen. 

1 Om norska kammar med benfodral från 400- och 500-taIen, se H. 
Schetelig, Et hulefund paa Stronen (Naturen 1917), sid. 26. 

2 Jfr betr. sistnämnda detalj H. Schetelig, Vestlandske gräver, sid. 84, 
fig. 189. 
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Sked, ofullständig, med långsmalt, tvärt avslutat blad och 
långt, jämnbrett skaft, vars övre, eventuellt rikare utformade 
ända gått förlorad1. 

Flera björnklor, tillhörande den fäll, vara den döde vilat 
å bålet. 

Brända ben samlades f. ö. i stor mängd. Ehuru en när-

Fig. 14. Ottarshögens kam med fodral. Det senares ena sida (den breda 
skällan) uppochnedvänd. Pilarna utvisa nitspär i fodralet. 

mare undersökning av dem ännu ej företagits, framgår dels av 
några tänder, dels troligen av benens stora antal, att flera hus
djur bränts jämte (åtminstone) en människa. 

Det spann, fig. 15, som omslöt benen, är bildat av en rad 
laggar, hophällna medelst fyra breda, ursprungligen förgyllda 
bronsband. Randen är dessutom skodd med ett rännformigt 
omböjt bronsbleck. I stora, i huvudsak tresidiga fästen le
dade en i halvcirkel böjd hank med tillbakaböjda, inrullade 

1 Jfr i övrigt H. Schetelig, Vestlandske gräver, sid. 79, fig. 176. 
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ändar, som nu ligger fastärgad längs kärlrandens ena hälft. 
Bottnen bildades av tre skivor, vilande i en skåra nära lag-
garnas underkant och sinsemellan hophållna genom dymlingar. 
Fogen mellan vägg och botten är underifrån tätad medelst 
harts. Frånsett två av bottenspjälorna, vilka söndcrföllo och 
endast delvis kunnat bevaras, upptogs kärlet helt. 

Fig. 15. Träspannet från Ottarshögen. Höjd 20 cm. 

De anförda iakttagelserna och fynden möjliggöra ett täm
ligen noggrannt bedömande av Ottarshögens ålder och ställ
ning i förhållande till Uppsalahögarna. 

Vi granska först gravskicket. Redan till det yttre äro de 
nämnda fyra mäktiga gravarna fullt överensstämmande: ej 
mjukt välvda utan koniska, med ovanligt brant resning och 
platå överst1. I alla fyra finnas centralrösen av i jämförelse 

1 Jfr tvärsnittet av Tors hög, Mbl. 1876, sid. 260, fig. 43. 
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med Hågahögens obetydliga dimensioner, ehuru sinsemellan 
starkt varierande både till form och storlek. De äro byggda 
på bålplatsen av de eldsprängda stenar, som bildat bålets under
lag. Endast de egendomliga lerbäddar, varöver Uppsalahö
garnas likbål rests, sakna motsvarighet i Vendel. 

Se vi på rosets inre — varvid Frös hög får lämnas ur räk
ningen — finna vi Ottars hög särskilt nära överensstämma med 
Odens. I båda voro nämligen de med rensköljda ben fyllda 
gravkärlen nedsatta i med fin sand jämnade gropar under bål
mörjan. I Tors hög åter "har man hopsamlat det mesta af 
de brända benen jämte aska i en liten hög på midten af ler-
bädden". "Något spår af kruka fanns hvarken inom, under 
eller utanför roset." De här tillvaratagna benen visa sig dock 
ofta så vita, att de tydligen blivit sköljda liksom i de andra 
gravarna; de synas därjämte ha blivit invecklade i ett dyrbart 
tyg, varav fina, ej eldskadade guldtrådar utgöra rester, och 
kunna slutligen tänkas ha varit innesluta i en snart förmullnad 
träask. Endast frånvaron av grop utgör sålunda en bestämd 
skillnad mellan Tors hög och de två andra. 

Vid alla tre tillfällena har den döde lagts på bål jämte 
flera husdjur — den traditionella björnfällen saknades ej varken 
i Ottars eller Odens hög. Han var klädd, såsom metallde
larna från bältet (i Odens och Ottars högar), troligen smyckena 
och möjligen kammarna visa1. Vapen saknas. Glasbägare, 
spelbrickor och i Uppsalahögarna dessutom brynen represen
tera medfört husgeråd. De relativt talrika, stora nitnaglarna i 

1 Bland de i Odens hög tillvaratagna 'tunna bronsprydnaderna" har 
jag vid närmare granskning funnit delar av pressade bleck, delvis med or
nering i Salins still, delvis med figurframställningar, erinrande om Vendelhjäl-
marnas (bl. a. en gående man med 2 spjut i den framför bröstet pä karak
täristiskt sätt hållna, högra handen). Även de smala bronsribbor, varmed 
dessa bleck fasthällas, och de längdragna huvuden, som bl. a. avsluta hjälm
kammarna, finna motsvarigheter här. Den döde kan sälunda ha varit iförd 
en huva, sirad som Vendelhjälmarna, ehuru ej av järn. Dessutom böra näm
nas 2 paljetter av brons och ett bältebeslag av silver med ornering i tydlig 
stil I och med av tvärstrierade trådringar omslutna nithuvuden. 
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Odens hög, säkerligen härrörande från en båt, finna i de två 
andra endast färre och i Ottarshögen smärre motsvarigheter1. 
Detla bör ses i sammanhang därmed, att Odenshögens bål
plats synes ha varit vida större än de andras, ensam om
gavs av en jämnt lagd, meterhög stenmur och täcktes av ett 
större röse. 

I fråga om graden av den ståt, som vid eldbegängelsen 
utvecklades, står sålunda Odenshögen alltjämt isolerad som 
det mest fulländade uttrycket för den äldre folkvandringstidens 
gravskick. Vid det tillfälle, då Uppsalahögarna eljest sins
emellan företett någon olikhet (urnegropen), sluter sig Ottars 
hög närmast till Odens. Men i allt det väsentliga finna de i 
Ottarshögen iakttagna detaljerna av det vid eldbegängelsen och 
högläggningen använda förfaringssättet goda motsvarigheter i 
båda — eller alla tre — Uppsalahögarna. Med hänsyn till grav
skicket visar sig Ottarshögen sålunda förträffligt passa in som 
lagd över den, vars farfar, far och son med stöd av Snorres 
uppgifter kunna sägas vila i Uppsala högar. 

För att närmare datera Ottarshögen böra vi betrakta de 
däri funna föremålen. 

Myntet är, såsom ovan visats, präglat för kejsar Basiliscus 
i Konstantinopel år 476 eller 477. Den tid, dess hitförande 
krävt, behöver ej skattas till många år'2. Det är knappast tro
ligt, att det kommit till Norden senare än under årtiondena 
närmast efter år 500, enär ju mynten från den byzantinske kej-

1 Jfr H. Schetelig, Vestlandske gräver, sid. 102, not 1. 
2 Man jämföre den samling mynt, som hittats i den bekanta sydbel

giska graven vid Tournai, vilken med stöd av inskriften CHiLDERici REGIS ä 
en däri anträffad signctring anses vara den är 481 avlidne frankerkonungen 
Childerik I;s. Av ett nittiotal guldmynt, mestadels byzantinska och ibland 
förvandlade till smycken, voro endast ett par större (medaljer) präglade före 
eller vid är 450. Av de yngsta voro åtminstone 15 präglade för Zeno (474 
—491 och 3 för vär Basiliscus. Samma börs inneslöt över 200 äldre silver
mynt, romerska denarer. Se Cochet, Le tombeau de Childéric /er. (Paris 
1859), sid. 410 f. 
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såren Anastasius (491 — 518) äro de yngsta, som i större antal 
kommit till Norden före vikingatiden. Att dylika mynt ej någon 
längre tid varit i omlopp här, visar också, oavsett frånvaron 
av sådana i gravfynd från 600-talet, den omständigheten, att 
sistnämnda kejsares mynt inom Norden huvudsakligen — och 
relativt till andra där i mycket stort antal — träffas på Got
land, medan den i och för sig på byzantinska guldmynt myc
ket rikare grannön Öland — varmed Götaland i huvudsak över
ensstämmer — ännu ej synes hava lämnat ett enda mynt för 
samma kejsare, men talrika för Leo (457—474) och som de 
yngsta några för Basiliscus och Anastasii företrädare Zeno (474 
—491)'. Att emellertid vissa mynt redan vid hitkomsten voro 
relativt gamla, visar bl. a. en år 1783 vid Kaggeholm på Ekerön 
i Mälaren anträffad skatt om 2 ringar och 21 mynt av guld'2. 
Av de senare voro de fyra äldsta präglade för Teodosius II 
(408—450), de 2 yngsta för Anastasius (491—518). 

Det i Ottarshögen anträffade guldmyntet har m. a. o. an
tingen varit ett av de yngsta, som från det byzantinska väldet 
följde den rika guldströmmen till Öland och Sydsverige, eller 
ock följt med den ström, som på sin höjd en generation här
efter flöt till Gotland, men avbröts under det första eller andra 
årtiondet av 500-talet. Dess förekomst anger, att Ottarshögen 
anlagts vid slutet av 400-talet eller under 500-talet, väl sanno
likast under det senares förra hälft. 

De övriga fynden ur högen stödja i sin mån denna date
ring, ehuru deras begagnande som noggrannare tidmätare är 
försvårad främst därav, att vi ännu äga så få till 500-talet med 
visshet hänförbara gravfynd. Odens hög, som anses blivit upp
förd i slutet av 400-talet eller senast omkring år 500, visar 
dock genom sina fornsaker, liksom nyss i fråga om gravskicket, 
större överensstämmelser med Ottarshögen än Tors hög från 
slutet av 500-talet eller omkr. år 600. I flera fall äga också 

1 Jfr H. Hildebrand, Frän äldre tider. sid. 58 ff.; B. Salin i Mbi. 1892, 
sid. 115 ff. och K. Stjerna i Sv. Fornm. fören. tidskr., 12, sid. 346. 

2 O. Montelius, Från jernåldern, fynd 120. 
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Ottarshögens föremål tydligt samband med former, vi känna 
som typiska för tiden före år 500, men som under 600-talet 
befinnas vara ersatta av helt förändrade typer. 

De genom utgrävningen vunna hållpunkterna för Ottars
högens datering befinnas sålunda — med de vidare gränser, 
det arkeologiska materialet givetvis förutsätter — omsluta just 
den tid, 510- eller 520-talet, då Ottar Vendelkråka enligt de 
litterära källornas vittnesbörd kan anses ha dött. Allt tyder på, 
att folktraditionen i bygden bevarat rätta namnet på den, till 
vars minne den mäktiga vården rests. Och Snorres uppgifter 
om Anns, Egils och Adils högsättning i Gamla Uppsala ha 
samtidigt fått sin sanningsenlighet bekräftad i så hög grad, 
som Ottarshögen kunde väntas bidraga därtill. 

Givet är, att det gynnsamma resultatet av utgrävningen 
skall ge upphovet till eller stödja många betydelsefulla slut
satser av annan art. En må här anföras. Ottarshögen ligger 
omedelbart invid ett Husby, som under medeltiden kallades 
kungsgård och ännu till hälften tillhör kronan. På samma sätt 
finna vi — för att endast taga några exempel — "kung Nordians 
hög" vid Ås-Husby i Norrsunda, "Björn Järnsidas hög" vid 
Husby på Munsön, två storhögar vid Kungs-Husby i Tors
tuna och en dylik vid Husby-Långhundra, alla i Uppland och 
åtminstone de flesta av dem likt Ottars platåhögar. 

Jämte Husabyarna äro i Mälarlandskapen Tuna-orterna 
nära knutna till hundaresindelningen. De senare torde beteckna 
hundarenas mötesplatser, i första hand för handel. Deras läge 
och hundarenas gränser antyda i inånga fall, att bådadera grun
dats senast under romersk järnålder1. 

De anförda förhållandena styrka en förmodan, att Husa
byarna, om de överhuvud — under detta eller annat namn — 
varit kungsgårdar i egentlig mening, fyllt denna uppgift huvud
sakligen under en tid långt före järnålderns slut. Att de — och 

1 Skälen för dessa åsikter har jag ännu ej hunnit mer än i korthet 
antyda. Se ATS, 22: i, sid. 161 (och 159). 
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andra Uppsalaöds-gods med kungshögar — i allmänhet förlorat 
samma uppgift vid sistnämnda tidpunkt, framgår av det be
kanta förhällandet, att Västergötlands Husaby och Gamla Upp
sala då bortskänktes till kyrkan. 

I Vendel äro förhållandena i detta avseende ovanligt klara. 
De bekanta, kungligt utstyrda skeppsgravarna och bygdens 
kyrka ligga något över 2 km. från Husby, vid herrgården Hov
gårdsberg, vars namn erinrar om Hovgården på Adelsön, där 
"Håkon rödes" runsten finnes och resterna av Magnus Ladu
lås' slott. 

Namnet Husby här och annorstädes, landets ännu i huvud
sak oförändrade judiciella indelning och förvisso även många 
samhälleliga sedvänjor knyta alltså samman vår tid med Ottars, 
voro kanske redan då månghundraåriga. Det är i så fall mindre 
ägnat att förvåna, att Ottars namn genom seklen förblivit fästat 
vid hans ståtliga minnesvärd. 


