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Överskriftens citat ár en vöndning hömtad ur Odd munks Olafssaga, hár 
avsett att áterföra oss Öster i Viken i först Olav Tryggvasans tid och 
sedan ocksá Olav den heliges tid - med de böda kungarna som upprött- 
hállare av Norges tidiga gréns vid Álven. - Detta blir alltsð en fort- 
söttning av vad jag beráttat om den första svensk-danska riksgránsstenen, 
áldst frðn 1013, i mitt bidrag vid Sagakonferensen i Göteborg, nu med 
perspektiv och tolkningar av höndelser som Svolderslaget och annat av 
betydelse. 

Vid Sagakonferensen 1991 hade jag tillfálle att ocksá framlögga min re- 
konstruktion av hur Danaholmens tredelning verit beskaffad och att nágot 
antyda konsekvenser av tredelningen. - Mot denna trakt var det som 
Olav Tryggvason vönde pá sin fard ut fran Norge ár 1000, och frégan máste 
dá stöllas, om Danaholmen varit ett riksgrönsbegrepp redan dá. Ett första 
svar i korthet ár, att jag inte ár tveksam till att holmen bör ha haft 
riksgransbetydelse redan dá, men att jag ár tveksam till om holmen redan 
inför denna tidpunkt kunnat heta nagot í stil med Danaholmen. 

Avfattningen i Odd munks uppgift ár att Olav Tryggvason "snyr austr til 
Elfi til konunga stefnv at fornum konunga síð at men friðaðe fyrir londum 
sinom", Uppgiften synes endast finnas i denna version {hskr 8). - PA 
annat stölle hos Odd munk (hskr AM) námnes kung Svens uppdrag till Sigval- 
de jarl, dels att förmá Olof Skötkonung att stölla sig som om han ville 
tega kristendomen, dels att Sigvalde jarl sjálv skulle förmð Olav Tryggva- 
son att komma till möte med sveakungen, och att samtidigt Eirik jarl som 
fiende till kung Olav skulle komma - allt till ett möte vid Branndarna 
och med ett bakháll för Olev Tryggvason dár. 

Det ár ju en sensationell uppgift, att Svolderslaget skulle ha kunnat in- 
tráffa redan pá nerfárden mot Vendland och sá lángt norrut som vid 
Bránnöarna utanför Göta ölvs södra mynning, om inte kung Olav fétt vanta 
förgáves dár i tvá veckor pá den svenska kungen och dörför fortsatt mot 
Vendland. - Odd munk har alltsA hör redovisat som fullt möjligt ett 
sammandragande av sjöstyrkor till Brönnöarna av ej enbart Olav Tryggva- 
sons ledung utan áven av lángskepp fran Eirik jarl ach Olof Skötkonung 
och ocks& ett vendiskt inslag pá grund av Sigvalde jarl. Jamfört med 
Svolderslagets sjöstyrkor ár det dörmed endast Sven tveskággs och ská- 
ningarnas langskepp som inte medtages, motsvarande den planlággning som 
antydes av Odd munk. 

Men slaget kom som kánt att historiskt redovisas till helt annan plats 
eller snarare till en í ett urval av nögot dussintal möjligheter pá 
grund av uppgifterna genom sagaskrivarna och forntida/nutida historiker. 

- Uppgiften "inter Sconiam et Seland“ hos Adam av Bremen ör den áldsta. 
Ocksá i Ágrip och Historia Norwegiae nömns Sjálland som plats för slaget. 
Theodricus i Tröndelag eller kanske vid klostervistelse i Peris har skri- 
vit om slaget intill Gn Svold, som lág i nárheten av Slavien (Vinnland/ 
Vendland). Detta ár i nára överensstömmelse med den Íslándska sagatradi- 
tionen som ár baserad bl.a. pá den i sak áldsta traditionen genom Skúli 
Torsteinssons flock, dár lokaliseringen ár "firir svalþrar mynni". 
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En första ndrmare kánnedor om forskningen kring Svoldernamnet och sla- 
get fick jag sjálv 1964, nár jag i Trandhein och i Museets Arbok for 
1962 farin den givande artikeln "Olav Tryggvasons Svolder", férfetted av 
Bertil Lindquist. Hans argument för Hallands Váderö som sagans Svolder 
pá grund av öáldre kartors nörliggande namnformer som Svederé eller Svacr 
har jag Sagit del av. Jag skall inte nörmare försöka vördera hens fram- 
stálining och inte heller andras framstöllningar i förhállande till den 
verklighet som ali Svoiderforskning söker ná. Med mitt eget bicrag vill 
iag dock redovisa nögra pátröffade omstandigheter, som jag trcr kan ha 
betydelse í en nutidsbedömning av Svolderslaget. Men först skail jag 
8tergá till Danaholmens trakter. 

Odd munks uppgift fran omkring 1190 om Glav Tryggvasor ár 1000 áterger 
en tidig mötestradition Nordens konungar emellan, sá tidig, att man fran 
mina utgöngspunkter i en riksgrörslággning mellan Sverige och Danmark 
fran redan 1013 har svaért att se hur ett senare danskt kungamord (1286) 
kunnat ha primért inflytande pá ett vöstgötskt lagstadgande berörande 
"þrigiae konongae staempnum" (trenne konungars möten). - Det ár námli- 
gen Erland Hjörne som i sin utmarkta studies "Danahclmer och tre konungars 
möten" ("Saga och sed", 1948) átergett Odd munks mötestradition och stad- 
gandet i Yngre Vöstgötalagen men samtidigt ocks& synes ha förmodat ett 
önnu öldre ursprung till lagstadgandet. - Jag ser det som ett í viss man 
nármast givet faktum, genom meddelandet í redan Aldre Vastgdtelagens hand- 
skrift fran omkring 1281 om Danaholmens tredalning och dess mötestradition, 
att denna tredelning ár áldre án den svensk-danske riksgránslöggningen i 
övrigt. Ett skal ár att den första sversk-canska grönsstener enligt formu- 
leringen stár att finna inte vid kusten utan pá en ás, uppenbarligen pá 
fastlandet innanför Danaholmen, som ocksá Erland Hjárne förutsett (1948, 

s 2). 

Benna första gránssten anser jag mig ha áterfunnit í Fássberg í förutva- 
rande Askims hörad, pá omkring 115 meters höjd över havet cch pá 16 km 
avstönd fran holmen Danmark lille, Danaholmen. - Omnámnandet av Dana- 
holmens tredelning efter riksgránslággningsberáttelsens redogérelse för 
hur de sex gránsstenarna sattes máste alltsa vopfattas som ett fran riks- 
gránslággningen Sverige/Danmark fristðende faktum, existerande redan fran 
tider fore riksgrönslöggningen i övrigt. Fran detta resonesang gáller cet 
sé att försöka ná en uppfattning em ett tidfástande för mec vilka kungar 
mötestraditicnen kommit att uppstá. 

Den val tidigaste uppgiften om mötesledirg gáller Norges kung Hakan den 
gode, som enligt Laxdölesagan "fér i stefnuleidangr austr i Brenneyar" 
ach sá upprátthöll freder för sitt lend som lag stadgede att det skulle 
ske vart tredje ár. Laxdölasagans uppgift frán omkring 1230 förtjánar 
tilltro i samma höga grad som Danaholmsupngiften í Aldre Vástgötalagens 
handskrift. - Kung Hakons regeringstid var omkring 845-960. Harald Blá- 
tand var kung í Danmark cmkring 940-987. För Sverige í 900-talets tidiga 
ar námner Adam av Bremen en kung Ring. Man har troligen att raékna med att 
denne kung eller en nöra eftertrédare varit sversk motpart till Hakon den 
godeoch Harald Blátand vid en förutsatt början kring 900-talets mitt av 
den tidiga métestraditicnen Nordens tre konungar emellan. En grund í án 
@ldre förhállarden finns möjliger acksá. 

Vad sor sárskilt talar för kung Hakor den godes tid ár ocksá att han, som 
Snorre Sturlesson beröttat, indelat Norge i skeppsredor och fylken för upp- 
bad av ledurg, eller almenning som man sagt i Norge. Jetta synes vara en 
förutsöttning ocksá för “stefnuleidangr austr i Brenneyar". - Bessutor, 
för att harbud snabbt skulle ná bygderna för almenning, ságs det, att det 
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under Hakon den godes tid blev bestámt, att vardkasar skulle uppröttas. 
Vördkasar kallas áven vardar, vetar, vitar, och hörbudet sages ha nátt 
pá sju nötter frán allra sydligaste vete till nordligaste omráde med 
tingshög i Hálogaland. - Jag förastáller mig, att sydligaste vardkase 
vid Norges "lanzenda" intill Alvmynningen varit Amhults vete i Torslanda 
socken pá Hisingen. Amhults vete har funnits som anvönt ortnamn 4nda in 
pá 1920-talet (sjökort 1925) och senare. - Man har att rökna med att 
det ocksá utefter Hallandskusten tidigt funnits várdkasar pá motsvarande 
sátt till upp mot BraénnGarna för Danmarks del och löngs Gita álv och mot 
Vástergötlanda centrala delar för Sveriges del. 

Det har ibland anförts, att Bránnöarna lydds under Hakon den gode och 
Norge, nágot som emellertid ár svárt att förena med uppgiften om att ge- 
mensamma kungamöten ágt rum. Marknadsplatsen pá Bránnö, förlagd till den 
stora angen át sundet mot Asperö, har beskrivits av Johan Alin (1919,1920). 
Fanns acksá mötesplatsen för Nordens tre kungar pá Brönnö? Svaret máste 
rimligen vara jakande, att mötesplatsen var dár eller mycket nára intill 
för átminstone nágra av de tillfallen, dár Brönnöarna eller Alven námnes. 

Mötesplats pá Danaholmen har nog döremot i första hend gállt mötet för 
sjálva grönserna, eftersom kungamöten völ helst förutsatt báttre hamnför- 
hállanden án vad Danmark lilla kan erbjuda. Men sunden mellan Bránnö, 
Asperð och Rivö har kunnat ge skyddade om án nágot grunda hamnar, och för 
Bránnös nordsida har Johan Alin (1920, s 102) uppskattat hamnkapaciteten 
till "átskilliga hundratal av vikingatidens fartyg". Ett samband mellan 
Danaholmen och Bránnö har dock funnits och finns ánnu í nutiden. Som nu- 
tida Danska liljan eller Danmark lilla tillhör holmen námligen markágare 
pá Brönnö. Holmen visar sig till och med vara indelad i tre marklotter 
men med nögot annorlunda, tredslande » ögogránser án vad min rekon- 
struktion visat, utifran Gustaf Brusewitz” översiktsteckningar fran 1864 
och "Elfsyssel". Men de tre aégobeteckningarna frán Danska liljan har mot- 
svarats av ágor pá Bránnö, för tvá av dem mot mitten av den förmadade ' 
marknadsplatsen, omkring 200 meter frán sundet mot Asperé. 

Att tidiga kungamöten angetts till Bránnöarna och inte till Bránnö kan an- 
tagligen, förutom pá grund av alternativa mötesplatser utanför sjálva 
Bránnö som Danaholmen och Stámmö, ocksá förklaras genom det som de rekon- 
struerade röta linjerna fran vardarna pá Danaholmens tingshög visar. Lin- 
jerna genom dessa vardar gar nömligen med stor kartprecision mot öndpunk- 
ter i omráden med labyrinter (trojaborgar) dels pá Vröngö, dels pá Vinga 
Koholme samt indirekt ocks& till en labyrint (Tryggebergs slott) pá Stora 
Mötet í sydöstra delen av Hönö. 

Sena traditioner för labyrinter i kustomráden vet berðtta, att man gjort 
vandring í labyrint för t.ex. fiskelycka. För trojaborgarna pá Vrángö, 
Hönö och Vinga Koholme förestáller jag mig, att öndamálet tidigt varit 
nagot helt annat, námligen ett rituellt bruk vid gráns-och fredsöverens- 
kommelser. Att de ráta linjerna frán Danmark lillas vardar direkt samman- 
tráffar med labyrintomr&dena pá Vröngö och Vinga Koholme later sig nog 
knappast förklaras som rena tillfölligheter. 

Labyrinter (trojaborgar) ár í högsta grad mötesplatser, som ocksá namnet 
Stora Mötet pá Hönö visar. De pátráffade sambanden med Danaholmen bidra- 
ger till att ge en utvidgad innebörd av Danaholmsbegreppet till att gálla 
sjálva Danaholmen med sin tingshög och dárifrán tre "vingar" mot Vrangé, 
Vinga Koholme och Hönö. Samtliga dessa fyra mötesplatser fár alltsá pá 
valgrundade skál antagas ha varit gránsmötesplatser i likhet med vad som 
torde ha gállt sjálva Brönnö och Stömmö. Allt hár nömnt finns inom 1 mils 
avstánd frán angen pá Brönnö. 
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I mina riksgrénsstudier har jag kommit fram till, att hamnpletsen Brönnö 
Rödsten motsvarat sávöl 1200-talets hallöndska gránsmörke "staenfnassund", 
som 1300-taiets vástgöta gránsmörke "staemnusund", Sundet heter í nutiden 
Störmesúnd. Vid sundet och endast 200 meter fran Bránnö Rödsten ar Stömmö, 
nu en udde av Rivö. 

I den áterfunna grársplatðsen Rödsten och alternativt í Stönmö har man att 
se forntida mötesplats för kungarra, om en avskildhet fran sjálva Brönnö 
marknadsplets förutsöttes. - Redan Johan Alin (1919} har kombinerat nu- 
tida Stámmesúnd med gránsmörkena frán 1200-talet och 1300-talet. Mitt bi- 
drag ár Rödstensnamnets grönsbetydelse samt rekonstruktion av anknytnings- 
linjer för de forntida gránslistornas marker. 

För holmen som smáningom blev Danaholmen ach som redan dessförinnan ut- 
giort en tidig gemensam gránspurkt för de nordiska rikena, synes én gráns- 
utveckling ha kunnat ske med Olav Tryggvasons intröde som en av de tre 
kungarna. Gránssektorerna í holmer med 90° vinkel till vardera Danmark 
och Norge samt resterande 180° ingt land till Sverige kan he uppstátt pá 
grund av erfarenheter genom Clav Tryggvason fraén England. - Jag har 
námnt lebyrinten som kallats "Tryggebergs slott" ná Hönd. Det finns ett 
ord "trygð" frán skaldediktningen som enligt Alexander Bugge (1910, s 188) 
betyder "ved ed bexraeftet fred”. Geir T.Zoéga (1910/1952, s 443} anger 
för "trygðir", £.pl. “plighted feith, sworn truce". - Hénélebyrintens 
namn synes ha samband med dessa betydeiser, och Olav Tryggvesons uppgivna 
möte mad Sigrid Storráda torde i grunden haft mer med freden i Norden att 
göra án med frieri eller Sigrid Storráda. Men áret 997 finns med pá nágst 
háll som en tidpunkt för möte. I fórhállande till det nlanerade mötet vid 
Bránnöarna ár 1000 enligt Odd munk kan möjligen treársintervallet enligt 
métestraditionen anas bakonm dessa upagifter. 

För tillgáng till de slika gránsmötesplatserna fran vart ach ett av de 
tre rikena och áven för annan passage genom grannrikeras grönsomröden 
kring Álvæynningen, har man att förutsátta Gverenskemmelser hdrom, möili- 
gen delvis i likhet med vad som kan utiásas ur dokurert ar 1 í Dipionata- 
rium Norwegicum (XIX). Det gállae dár fred i England melian kung AEthelred 
och frámst Slav Tryggvason ("Aniaf"} ár 991. I dokumentet talas om nágot 
som kallsts "unfriðland" (fientligt omráde), men det bör i de nordiska 
fredssamnanhargen í stállet ha rört sig om nödvöndiga amrðden av "friðland" 

Mötesplatsen för Olav Tryggvason cch Sigrid Storráda anges av Snorre Stur- 
lasson till Kungahálla, medan den áldre sagaskrivarer Odd munk synes för- 
lágga höndsisen till Bránnöarna. Men Kungahálla anses inte ha varit stad 
sá tidigt, kenske inte ens kungsgárd. Men kungsg&rd och upphov till stad 
har dock Halvdan Kokt röknat som rimligt till första hálften av 1090-talet 
(1959, s 383). - Pa Olav Tryggvasons tid var det dörmed Bránnöarna cch 
Álven som utgjort mötesplats, cch enligt Odd munk hade han (fére Svolder- 
slaget) uppmanats komma "til brenneyia. oc per þraut fiki hens" - dár 
tröt hans rike, dár teg det slut (Erland Hjárne, 1948, s 19). 

Labyrintemrades pá Vrangé, dit min rekonstruerade Denahoimslinje nár allra 
lángst át söder, har enligt "Ortnamnen" (1932, s 221) kellets Tröneberg 
eller Trödenberg, men áven namnet Truttenberg finns. Jag förestáller mig, 
att detta senare namn visar p& iinjens öndpunkt. Ett norskt inflytande 
har tidvis nátt áven hit. 

Við nagon av graénsplatserna - jag förestöller mig i första hand vid 
sjálvá 3rárnö - bidade kung Olay sveakungens arkomst i tvá veckor, 
och Olav Tryggvaser fortsatte dárefter tili Vendland. 
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Det slag som Olav Tryggvason kom att utkömpa ár 1000 ár i det historiska 
köllmaterialet förlagt till danska farvatten alltsedan Adam av Bremens 
framstöllning fran 1070-talet. Men det har under tiden funnits áven annan 
uppfattning pá grund av traderade tidiga skaldskvöden, som under 1100- 
talets senare hálft kom att páverka historiska framstöllningar och ingá 
i sagaskrivares verk. Hárigenom kom Svolderslaget att bli ett begrepp, 
och det var sjöslaget vid ett Svolder, som önnu ej med sákerhet kunnat 
identifieras, men som mestadels förlögges till olika platser intill den 
vendiska kusten váster om fladen Oder. 

Till de öldsta skaldekvödena i förhöllande till tillkomsttid hör Halldor 
okristnes flock om Eirik jarl fran omkring 1010. Hár sögs, att kungen kom 
sunnan ifrán, utan att nágot Svolder námnes, och att venderskepp lángvöga 
ifrán - “vitt at vígi" - kommit till kampen. Ocksa sags, att jarlen 
(Eirik jarl) segrade "at holmi", nár han lade sin högbordade Barden vid 
sidan av Fafner (Ormen lange). 

Áldre södant skaldekvöde torde dock vara Hallfred vandrédaskalds Glav 
Tryggvasons Arvedrapa, "erfidrapan" fran redan ar 1001 (Ake Ohlmarks, 
1975, s 67). Inte heller hár finns nögot Svolder nömnt. - Men öldsta 
skaldekvöde í sak ár Skule Thorstenssons flock, som ár en &ldrings h8g- 
komst frán naér han í ungdomen féljde Eirik jarl, kallad b&de "frisers 
fiende" och "Sigvaldes". Strofens former ár háda att uppfattas som geni- 
tiv pluralis - en följd av nágot poetiskt kongruensskál? - Hos Skule 
finns det tidiga omnámnandet av en slagplats. Den ár belögen "suðr firir 
svolþrar mynni". - Fran uppgift i Egil Skallagrimssons saga framgár, att 
Skule Thorstensson, sonsan till Egil, var Eirik jarls stambo pá Járnbarden 
i slaget dá Konung Olav Tryggvason föll. 

Det har visats av Svend Ellehgj (1953, s 13 f), att Halldor okristnes ut- tryck "vinda skeiðr" pekar mot jomsvikingarna. Skeppstypen "skeið" (ett 
mycket stort lángskepp) har varit oméjligt som skeppsinnehay hos vendiska 
stammar, och i stöllet har det varit en vikingamakt vid den vendiska kus- 
ten - jomsvikingarna - som följt Olav Tryggvason. Svend Ellehgj har 
sá kommit in pá násta bevisföring, som gállt frágan om jomsvikingarnas 
historicitet. Han har visat dels pá den vikingapráglads bosattning som jámte annat pátráffats vid utgrövningar alltifrán 1934 av Wollins gamla 
stad, dels ocksá, att Historia Norwegiae omtalar "Jomne" och Agrip 
"Jómsborg" som Olav Tryggvasons vinterkvarter vid tidiga vikingataég i Östersjön. - Han har ocksé visat pa att Polens kung Boleslaw ár 1000 
knappast kunnat deltaga í de avhandlads nordiska angelagenheterna pá 
grund av att det samtidigt rétt osákerhet vid de Polska landgránserna i 
tre vaderstreck."Alt peger mod vikingerne fra Wollin, de samme Vender, 
som vi má tro kaempede i Hjörungavög for Harald Gormsen,..." (s 46). 

Man kan dárför undra, om inte huvudanledningen till Olav Tryggvasons 
fárd mot Vendland var, att fá en strategisk förstörkning för att kunna 
lisa sávál uppkomna utrikesproblem som de inre problem som torde ha fun- 
nits i Norge, alltsedan mánga lömnads landet efter det nya kungastyret ár 995. Eirík jarl och hans stambo Skule Thorstensson pá Jaérnbarden hörde till dem som i landsflykt haft Sverige till bas fram till Svolderslaget. 
De hörde ocksá till dem som kom att avgöra utgángen för Olav Tryggvason och 
hans samlade flotta, som nu var pá vög söderifrán. Var sammandrabbningen 
skulle komma att ske, har nörmast berott pá motsténdarnas planering, efter- som man vetat, att Qlav Tryggvason naturligt nog skulle átervönda mot sitt rikes landamáren. Skármytslingar med enstaka vaktskepp eller smörre flott- avdelningar vid Sjállands, Skánes eller Hallands kuster pá fárden söderifrán ar tánkbara inslag i tillögg till sjölva huvudslaget, som intraéffade vid ... 

275



Ja, var skedde sammandrabbningen? Var det í vendiska farvatten, eller var 

det norrut lings reuten mot Norge? - Jag har tv förslag att nömna. Detena 

ár inom Riigen-omradet och ár intressent i förhállande till Svclder-ramnet, 

men ett sambend har antagligen mer att göra med en "histariens historia” 

án med sjálva det utspeiade slaget. Det andre förslaget dáremot ar fram- 

kommet ur min tolkning av tv strefer hos Halldor ckristne ocn rákar över 

ha samband med mitt första förslag. 

Bertil Lindquist har í sin tidigare namnca artikel, publicerad i Trondheim, 

en áversiktlig karta, "Nagra tidigare férslag till lokalisering ev Svolder 

inom Rigen-omrédet" (1962, s 13). - Mitt eget första förslag ér som námnt 

ocks& inom Rögen-anrádet, nörmare bestömt en nutida halvö í Pommern, nagon 

sjémil vast om Usedoms nordvástra udde. Inskárningar i halvön antyder, att 

det rört sig om en tidigare 6, och detta bekráftas ocks& av dess namn ánnu 

pá 1700-talet. Sjökortet ifréga fanns pá en utstöllning i Göteborg 1994 och 

var av den nederlöándske kartografen Gerarc van Kevlen „. Det visade 

ett kustavsnits fran Langesund i Norge till Göteborg i Sverige ("VAN DE 

LANGESOND TOT GOTTENBCRG"} med n&gra hannspecialer, ocksé för södra Öster- 

sjön som för Stralsund och Sreifswald. Frén den sístnöámnda specislen har jag 

antecknat namnet Grunsword of Danholmen för den námrda halvön. 

Hela betydelsen av holmens första nemn skall jag inte ge mig in pá, men för 

det avslutande "-sword" finner jag som antagbart, att det rört sig om en mat- 

svarighet till det engelska ordet "sward" av betydelsen grásmatta, grásvall, 

grástorv. Mellanordet "cf" har betydelsen av "eller", sam acks& finns pá 

svensken Geddas karta fran 1695 över Hallands Vöderð, "Súsderð of Varö" en- 

ligt Bertil Lindquist (1962, s 23). Halvör/holmen i Pommern har ecksá namnet 

Danholmen, sam sprakligs far enses likvardigt red namnet för granslaggnings- 

berattelsens Danaholmen utenfér Göta álvs mynning. Halvéns/holmens första 

mamn har ocksá i sak nágat cemensart med cen nordligare namnen vid Göta aly. 

I “Landamaren och gransstenar" (1975, s 10) har jag sagt on Darakolmen/Dan- 

mark lille: "Holmen har en karakteristisk grássvál av gulgrön fárg, som pá 

14ngt hall skiljer den fran alla crkringliggande skár". - Jag anser, att 

det kan ha rört sig on ett Svolder sávál í Pormerr sor í den forna treriks- 

punkten Danaholmen, gemensam för Sverige, Danmark och Norge. 

Nu till mitt andra förslag och först till de tv stroferna av Halldor okrist- 

ne. Den fornislöndska texten ér fran Karl &.Jchanssons utgáva 1991 {s 291, 

300, 301). Den svenska ordalydelsen min talkning: 

dina f6r ok einu Eyners kung for sunnan 

unnviggs, kcnungr sunnar, ifrán med havshásts sen 

sverð rauð maetr at mordi sjuttio skeiders gyra svard 

meiðr, sje tégun skeiða, röda till kamp om skeppsbord, 

pds húnlager hreina nár jarlen fátt lángskepp 

hafði jari cf krafða, krövda frán skéningars ting, 

saett gekk seggia áttar freden brits, de sága freden 

sundr, Skórunga funcer. av vöderstrecks-att. 

Hét á heioter nýta Marade muntre jarlen sina 

hugreifr, med leifi dugliga mir till kamp med 

aptr stokk þjóð of poptur, &terst@ende folk fran tofter 

pengill sins drengi, akter op stocken, 

pds hafvita hofðu nár Hallands havsfyrars huvud 

hallands of gram snjallan, för tapore kungen stöngts 

varð £yr Vinda myrði med skenpen, förbyttes 

vápneiðr, lokit skeiðum. för vender-fienden vapeneden. 

276



Tolkningen, att Hallands havsfyrars huvud stángts för Olav Tryggvason, för- 
flyttar slagplatsen lángt frán Vendland och frðn Adam av Bremens "inter 
Sconiam et Seland" liksom frén Sjálland (Agrip och Historia Norwegiae). - 
I de tre senare fallen skulle dessutom slaget beráknas ha ágt rum redan pá 
utfarden fran Norge. - Den samlade flottan frán Vendland har i detta 
tolkningsláge nu seglat förbi áven Hallands Vaderö, för att uppná ett "hu- 
vud" vid den inre farledens slut anda uppe vid Göta álvs mynning. Det bör 
ha rört sig om Rivö huvud, som stöngts för tappre kungen av de förenade mot- 
stándarstyrkorna, i slutstriden frámst genom Eirik jarls Barden (Járnbarden). 

Jag förestáller mig, att det blocksrande löget varit strax sydost om Rivö 
huvud och mellan Stángerholmen och Bránnö Rödsten, utanför mynningen av 
sundet Sválgen mellan Asperð och Rivö. Pa Asperé har funnits en högt belágen 
vördkase, 1788 kallad Bröndö vette. Dess föregðngare pá Asperð ár 1000 har 
antagligen varit nordligaste várdkase i den skisserade forntida hallándska 
vardkaselinjen, dar en viktig passerad punkt pá vögen torde ha varit det 
som ár nutidens "Olai rése" (sjökort 925 SE) vid Bátfjorden och Ringhals 
("Olas val" enligt Elof Lindölv, 1980, s 114). - Olav Tryggvasons fard 
norrut her antagligen följts och förebádats genom tönda vördkasar = - 
dörav Halldor okristnes ord om Hallands havsfyrar. 

Aven om ingen med bestdmdhet kan uttala sig om var och hur det hela med 
Svolderslaget hánde, har jag ándá i samband med mina riksgránsundersökningar 
och vid detta alldeles sárskilda tillfálle velat namna de omstöndigheter som 
jag patraffat. 

Avslutningsvis, nár det gáller Olav Tryggvason, skall jag nömna, att det 
finns försteelser i trakterna som i varje fall inte direkt motságer, att 
nágot extraordinart en göng intröffat hár: Den lille holmen Stángerholmen, 
med en rest sten mittpá, visar sig ha en tidig namnform, "Strangerholm" 
(c. 1640, Ortnamnen). Fornislándska "strangr" betyder enligt Zoöga (1910/ 
1952, s 412) "strong", "rigorous, severe, hard", och ett exempel "ströng 
orrosta, a hot fight" námnes. - PA Rivö, Galtö och Danmark lilla finns 
ett antal forngraver. Pa Bránnö finns ett offerkast mot stranden i norr. - 
Skáret Skifteskár ligger nágra fá kabellángder syd om Stángerholmen. Zoöga 
(1910/1952, s 376) námner för det nöra ordet "skipt" betydelsen "the camp of 
the Varangians at Constantinople". För detta fall ett hörláger till sjöss? - 
Márkligast av allt ár máhönda dock det ovanliga namnet "Gulldisken" (áldst 
Gulldijsken c. 1640 enligt Ortnamnen) för ett grund mellan Stöngerholmen och 
Rivö. - Ar denna guldskiva (guldfat) möjligen en reminiscens fran Olav 
Tryggvasons guldglönsande sköld í vattnet? 

För tiden efter Svolderslaget fér jag i gránssammanhangen hanvisa till 
vad jag sagt í "Landamören och gránsstenar" (1975) och om första stenen 
a snutru ase (1013) respektive a suntru asi (c.1027) í Sagakonferensen 1991. 

En lank mellan Olav Tryggvason och Olav den helige ör Einar Tambaskálver. 
Han var has Snorre Sturlasson den könde bágskytten i Olav Tryggvasons sega, 
och i Olav den heliges saga ville han fá grid av kung Olav efter att han 
blivit sveakungens man och fátt ett start lán av honom. Medan kung Olav 
var í "Elvesyssel" kom Einar Tambaskölver dit, och de kom överens. Han var 
dármed 4ven en lank till Olof Skötkonung, och man kan undra var Einar 
Tambaskálvers lán har varit. Motsvarande undran gáller var Eirik jarls bas 
i Sverige under hans landsflykt har varit. - PA grund av min riksgrans- 
hypates om Rudet-stenen i förutvarande Asbracka socken och Flundre hárad 
nára Göta ölv, och med Flundre hörad tolkat som "sjökrigarnas hárad", 
kanske en norsk-dansk enklav pá vöstgötasidan fran Knut den Stores tid 
föregátts av svenska medgivanden dár redan n&got tidigare. 
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Hur riksgránsfrágor reglerats just efter Svoiderslaget kan man inte helt 

sdkert veta nágst om, men jag har det intrycket, att det kunnat ske en 

fortsatt nörrare precisering av gránsröttigheter i skörgárgarna utanför 

Géta álvs mynnirg. Den rekorstruerede ráta linjen genom Danahoimens tings- 

hög och mot Vrángö respektive Hönö har mer definitivt kunnat bli Sveriges 

yttre gröns i vast och dörtill med svenska enklaver dárinnanför ná bada 

sidor ot mynninger av den södra Elvgrenen. - En hándelse has Snorre 

Sturlassen som kan sönkas avspegla nágot on detta ár, nár han láter lagman 

Emund fran Skara taia sm för sveakungen, att Gaute Tovesson seglat ut fran 

Gita álv med fem hörskepp (svenska) till Öskerðarna, dit Hind hör. Fast 

Snorre ar försiktig att uttala sig om grénsférhallanden och gar inte mycket 

utöver vad han i8ter Srynjolv Ulvalde saga om "rette landegrensen ... fra 

gammel tid" med Géta álv, Markerra och Kölen (Anne Holtsmarks övers., 1964, 

s 332, 289, 251f). Jag förestöller mig, att uppgiften om de fem hárskeppen 

herört en svensk ráttighet. 

I gránssammanhangen skail némnas, att Einar Tanbaskálver ecksá varit en av 

de tidiga gránslöggarra, fast det följande rör inte Elfsyssel: Enligt en 

av de norska grénshandiingarra fran omkring 1273 har han nárligen rest en 

sten, en halla, i den dötida riksgránsen Sverige/Norge mellan Fuiufjáll och 

Sörna i Dalarna. Brönslistan söger: “"paedan ok i Falufiall; baecan ck í 

Brostnarhellu, sem Einar pambaskeelfuer reiste; þaedan ok í Sannar." (0.5. 

Rydberg, "Sveriges traktater", 1877, del 1, s 246). 

Jag skall sluta detta bidrag med min farmedan, att Konungahölla (Kungars 

höll) kom att grundlöggas pá Olav den heliges tid, fá ar efter att den 

dansk-svenska första grénsstenen satts (1013), och sedan cet norska infly- 

tandet vid Álver flyttats fran Brönnöarna och cen södra éivgrenen ech i 

stállet koncentrerats till den norra dlvgrenen, Nordre div. - Jag vill 

inte utesluta mjligheten, att Kungahálla-namnet uppstátt gá liknande sátt 

som Hedeby, "vid hedarna" (at Heedum), ur en form "vid (trakten av} 

Kanungahöllen", nömligen Konungarnas sten (i023). 
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