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VEM VAR KONUNG HUGLEJK? 

Av T. NoRLIND (Stockholm) 

em var den nordiske forntidshjalten Hugleik? En snat

elandig gnidare� en karaktarsl6s vekling, som. cnda-st

alskade musiker och andra laga varelser, saga nagra kallor;

en tapper kampe, alltid fiirdig till dad, ·en maktig konung, adel

och hogsint, mild och god, saga andra. I sanning en 1nark+

hg man. :M:en kanske han aldrig funnits till? Hans namn be

tyder blott: en som glader sig.1 Han maste vara en personifi

kation av en manniska som. fordriver tiden m.ed musik och

sang - givetvis en ren sagohjalte. Men lat oss se, vad de mo

derna historieskrivarna sag-a: » Han ar den forste konung i Nor

den, om vilken det- finnes samtida uppgiften {A. Olrik). Alltsa:

Hugleik ar den forste konung, om vilken vi med visshet veta, att

han existerat, och noggrant kanna tidpunkten, nar han levaL

Redan alla dessa skilda meddelanden m.aste spanna var ny

fikenhet. Vern var denne marklige man? 
De skarpa motsatserna mellan en kampe och en vekling,

som alskade musiker, har man sokt forklara sa, att han givet

vis var en hjalte men genom sitt olyckliga namn senare blivit.

missforstadd och fatt galla som en vekling.2 Man har ock5a

pa annat satt sokt forklara motsatserna. Nam.net Hugleik ar

relativt vanligt under vikingatiden, och intet hindrar oss · fran

att antaga, att det funnits flera konungar med namnet Hugleik.3
. 

Ma kallorna forst tala: 
Snorre Sturlasson meddelar i Ynglingasagan (pa 1200-talet)

:1. Hugleikr, Hygelac, Hugilaih, fn. hugleikinn, glad, ght. hugesangon, ju-

bilare. Grundr. d. geom. Phil. II: 1 s. 36. 
2 J>Det synes nresten, som selve ordlyden Hugleikr (�.: den der forlyster sin

hu) bar yreret anledning til at opfatte ham, som den bl0dagtige spillemands

konge». .-\. Olrik, Danmarks Heltediglning. II. Starkad den gamle. Khim

1910 s. 118. 
3 Ibid. s. 118. 
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-om. en konung, som efter allt att <lorn.a maste ha lcvat pa 500-
talet: » H ugleik, Alf s son, tog konungadome over svearna efter
dessa broder, ty Yngves soner voro annu barn. Konung Hug
leik var icke nagon harman utan satt -stilla hem.ma i landet;
han var mycket rik och snal darjamte. Han hade i sin hird
varjehanda lekare, harposlagare och fedlare avensom sejdman
och allskons trollkunnigt folk. 1 

Saxo berattar om Stakodder, att han fran Bjarmaland begav
sig till Sverige, dar han i 7 ar vilade sig hos Fros soner. » Da
han uppeholl sig i U ppsala, pa den tiden da offringarna agde
rum, blev han led vid de kvinnliga danserna, bifallet som gyck
larna inh6stade vid sina skadespel och bjallromas vekliga
kl�ng. » Han for sedan till Ir land. » Pa den ti den var dar en
lrnnung pa on, som hette Huglet. Fastan han hade en val fylld
skattkammare, var han dock sa gripen av girighet, att han, da
han en gang skankte bort ett par -skor, som en konsthantverkare
sirligt utsmyckat, tog av bottnarna och forvandlade gavan pa
sa satt till han . � . Han plagade heller aldrig visa givm.ildhet
Hnot nagon arlig man utan gjorde g.ott emot gycklare och put-s
makare, ty da han sjalv var en lumpen" sjal, var det i sin ord-

•ning, att han sokte fortroligt umgange med andra lum.pna sja
lar, och att han, som var besmittad med all slags laster, locka
•de till sig och stallde sig in hos folk av samma slag. )) Sedan
-tillagger Saxo, att Hugleik hade tva· tappra man hos sig -
men de lyste »som adelstenar pa en g6dselh6g)>. - Pa annat
stalle meddelar Saxo, att efter kon-ung Dan i Danrn.ark kom
.Huglet, som skall ha fiillt tva svenska valdsman i ett sjoslag.2 

Den tredje kallan ar Beowulfkvadet. Dar foras vi till )> gea
tt:rkonungefl)> Hygelacs hov. Kampen Beowulf, en frande till
konungen, lamnar for en tid hovet och beger sig till den danske

. konungen, dar han dodar ett odjur, Grendel, som plagat landet.
Sedan 'atervander han till Hygelac, dar sang och harpolek hal
.sar honom och han sjalv aven griper instrumentet och sjunger 
till ackompagnemang av »gladjetradet». Sedan foljer han sin 
herre till Friesland (an Fresna land), dar denne stupar. Beo
wulf skoter formynderskapet over Hygelacs son och blir till si-st 

:1. H. Hildebrand, Konungasagor. Sthlm 1889. Ynglingasagan kap. 25� 
S. 22.

2 Sax:o Grammaticus, Danmarks Kronike. 0Yersat af vV. Horn. Kblm
1911 s, 227 och 129. 
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dennes eftertradare. Efter lang, fridsam regering dor han i 
kamp med en drake. Folket tanker pa den ljuvliga tiden un-· 
der Hygelac, da trumpeter och basuner skallade, och minnes med 
vemod harpoklangen ·under Hygelacs och Beowulfs dagar.1 

Sista kallan ar Gregorius av Tours (t 594), som i sin fram.
stallning av Frankerkonungarnas historia om.talar en daner
nas konung, Chochilaicus, vilken med sin flotta for plundrande 
och harjande fram pa friesiska kusten, tills en frankisk har un
der Theodebert slog honom. Chochilaicus dodades och fran
kerna togo hela bytet.2 Denna handelse, kan bestam.mas till ti
den om.kring 515 (eller med full sakerhet mellan 512 och 520)
Ingen av de senare historieskrivarna ha fornekat, au Chochi
laicus varit samme man .som Beowulfkvadets Hygelac. ·· Denne-1 
maste saledes ha varit en historisk person, som verkat omkring: 
ar 500 och antagligen varit fodd 'pa 460-talet. 

De tre forsta kallorna overensstamma pa vissa punkter. 
Hugleik (Huglet, Hygelac) ar en rik kung med mycket gods och 
makt. Han alskar tonkonsten och omger sig med musiker, 
vilka sjunga hans lov vid harpans klang. Hans kampar aro 
sjalva utovare av tonkonsten enligt Beowulfkvadet. Vilket 
land han regerat over, darom aro kallorna dock ej ense. Snorre 
omtalar Uppsala, alltsa svear:nas rike, Saxo irernas och daner
nas, Beowulfkvadet geaternas och slutligen Gregorius danernas 
rike. Saxo namner Uppsala kort fore farden till Irland, och 
forhallandena i Uppsala skildras ungef ar lika som de vid Ir
landkonungens hov.3 Helt sakert har Saxos originalkalla talat 
om en Uppsalakonung. En jamforelse mellan Ynglingasagan!; 
Hugleik och Saxo.s Huglet kan visa, att i grund och botten ar 
den senares berattelse blott en vidare utbrodering av den form,. 
endast med annu skarpare framhavande av konungens vek
lighet som motsats till Stakodders dadkraft. Saxos meddelan
de om en danakonimg, som utmarker sig i ett sjoslag, stammer 
na.gorlunda overens med Beowulfkvadets geaterkonung, som. be
gav sig med sin flotta till friesernas land. 

1 Beowulf. Edit. Zupitza o. Holder. Jfr Ronning, Beowulfs-Kvadet (1883)

Sv. uppl. Wickberg (1914). 
2 Gregorius av Tours, Gesta Francorurn. cap. 19 (III, 3).
:i :,Starkaddjgtene er fu1de af Tankedub1etler, 1igsom. den omgivende

Prosa.» E. Rathsach, Varianter og Tankedubleller hos Saxo. Aarb. f. n.

oldk. 1926 s. 292. 
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1 sjalva verket atersta saledes blott tva huvudkallor, Beowulf
kvadet och Ynglingasagan. Dessa synas tala om. tva vitt skilda 
person.er : i den ena kallan ar. Hugleik en svag vekling, i den. 
andra en tapper kan.1.pe, i den ena ·en svearnas, i den andra en. 
geaternas konung. Det later sig dock gora att sla en bro mellan. 
bada beskrivningarna. Ynglingasagan framstaller allt ur svear
r..as synpunkt, Beowulfkvadet allt ur geaternas synpunkt. 1 
den senare kallan omtalas en kamp, som Hygelac haft med. 
sveakonungen Ongentheow (Angantyr) , dar denne senare be
segrats och fallit. Hygelac bar saledes, om an blott for kort 
lid, haft herravaldet aven over svearnas rike, och da givetvi5 
varit hatad som. inkraktare! Nagon medlen.1. av ynglingaatten 
kan han ej ha v·arit.1 Da de bada kallorna kraftigt betona hans. 
karlek till nmsiken och samtidigt understryka hans stora ;.;ti�:�� 
dom - och darmed aven makt -, finnes intet som hindiar bss 
fran att antaga, att de hada avse samma person. BeowuifkYli
det, som direkt talar· om en historisk person, later honom vara 
konung i geaternas land, och vi maste tro riktigheten av deima 

uppgift. ·Men vad menas med geaterna ? Det ar just pa denna 
punkt meningarna annu aro delade. Flera forskare (11.1.esta-
dels danska) vilja halla fast vid att namn,et skall tolkas till ju
ter, andra ater att namnet skall tolkas till goter.2 

· Utan att vilja 

upprepa den bevisforing, som framlagts fran bada hallen, skulle 
jag har blott vilja papeka vissa huvudmoment i dikten. Cen
tralfiguren ar Hygelac, och omkring hans hov kretsa · alla han
delserna. Beowulf ar en bans kampe, som beger sig till fram
mande land och kommer till danerkonungens hov. Hans be
drifter dar aro ett danskt inlagg. Han beger sig ·sedan ater till 
sitt hemland och kampar tillsammans med sin konung pa den
nes harfarder. ·oe strider som Hygelac bar att besta, aro mesta--

1 »Sn�rre vil belrere os om, at Hugleik virkelig var en svensk konge, og·
giver ham en bestemt plads indenfor sin Ynglingeret. Men den langt reldre 
og eneste belt regte kilde, Tjod�lfs Ynglingatal, vil ikke kendes ved ham, 
og Iiavnet bryder fuldslrendig den bogstavrimede opkaldelse, der radede
hlandt Ynglingerne.> A. Olrik, Danm:s Helled. s. 118. 

2 Danska forklaringen av namnet representeras bl. a. av P. Fahlbeck 
(Ant. tidskr. VIII, 1884 s. 26 ff), S. Bugge (Paul-Braunes Beitr. z. Gesch. d. 
deutschen Sprache 1887 s. 1 ff), A. Olrik (Kilderne t. Sakses Old.hist. II Nor
rone Sagaer, 1894 s. 191) och H. V. Clausen (Kong Hugleik, Danske Studier 
1918). For Sverige sta: G. Sarrazin (Beowulf-Sludien, 1888 s. 23 ff), ten 
Brink (Beowulf, 1888 s. 196 ff), H. Moller (Engl. Stud. 13, 313) m. fl. 
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<lels med svearna. Fatta vi dessa strider som tvister mellan 
.svear och goter, far hela handelseforloppet en organisk enhet. 
I dikten omtalas svenska bygder 111.ed stor sakkannedom., under 
-det danska aro dikten frammande. Med undantag av en del
.danska forfattare aro nu de flesta forskare ense om att Hug
leik varit konung i goternas land och i Vastergotland ( Gote
horgsnejden?) haft sitt sate.

Hur ser nu Hugleiks hov ut? Genom hela dikten gar en un
derstrom av varm hangivenhet till tonerna. Med musiken ar
livet ljust och glatt, -utan den morkt och dystert. Da Hugleik
och Beowulf falla, tystna tonerna, och det gar en rysning ge-
nom alla. Sorgen breder sig tungt over landet, allt ar odsligt,
och endast minnet lever av en ljuvlig tid, da sang_ och harpo-
ldang gjorde livet latt att leva. __ c· 

I mittpunkten for musiklivet star harpan. Den kallks
),hearp)) eller ))gleo-beam)) (gladjetradet). Det senare torde
hlott vara en poeti�k omskrivning av det forra. Har· detta instru
ment funnits redan pa Hugleiks tid i Sverige? Dikten nedskrevs
.sannolikt pa 700-talet, och man slmlle ju kunna tanka sig, att
harpan forst da kommit in i framstallningen. Lasa vi dikten
noga, finna vi, att instrumentet ar fullkomligt ett med hela at
mosfaren. Dikten ar en verklighetsbild fran Sverige pa Hug
lf-iks tid. Omgivningen ar skildrad detaljrikt och klart. Lika
iydligt som man ser hjaltarna framfor sig, lika distinkt ser man
sangare och harpospelare. Tidsforhallandena maste ha varit
de verkliga pa Hugleiks egen tid.. Harpan kan ej ha fattats da.

-Att identifiera hearp och gleobeam med andra instrument ar
fruktlos moda. Det finnes intet att satta i stallet. )) Romarna
sjunga lovsanger till lyra, barbarerna (germanerna) till harp a)),
sager Venantius Fortunatus vid 500-talets mitt. Skalden griper
sin harpa och sjunger lovsanger till hjaltars ara lika hanfort i
:Beowulfkvadet som i vikingatidens dikter.

Det ar ett markligt faktum, att den forste konung i Norden, 
-om vars existens vi ej kunn� tvivla, just varit en toiiernas van
-och beskyddare av musiker. Mahanda kan detta forklaras sa,
att pa en tid da sangaren aven var historieskrivare, maste sa
dana gestalter, som sarskilt varit givmilda mot tonkonstens
utovare, lattare bli ododljga an andra. · Men ha da inga andra
l�onungar i Sverige pa den tiden gjort sig fortjanta av minnets
gloria '? Fragan skulle kunna omlaggas sa: ar Hugleik en all-
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deles isolerad foreteelse, som verkligen ar den forste nmsikvan
nen? Om sa ar fallet, maste vi anyo fraga: Varfor ar han den 
forste? Finnas nagra speciella kulturella forutsattningar, s01n 
kunna berattiga oss att tro pa att hah direkt infort musik och 
s_kaldekonst i Sverige? Det skarpa framhavandet av- hans mu
sikfortjanster later oss atrninstone antaga, att han besfamt 
skilt sig . fran andra i detta hanseende. 

Om vi granska tidsforhallandena hos de germanska stam� 
marna i allmanhet, fa vi ett sakrare svar pa fragan. Det ar. ett 
faktum, att just omkring ar 500 meddelandena om musiken vid 
germanhoven aro talrikare an nagonsin forut. Priscus, 1 som 
448 besokte Attila, omtalar, · att den store hunnerhovdingen 
hade tva germanska sangare, som under maltiden lovsjongo 
hans bedrifter. Pa 500-talet omtalar Jordanes,2 att vid· de go
tisk;a konungarnas hov hesjongo sangare till kitara forfadernas 
hragder. Enligt Cassiodoros 3 utbad sig frankerkonungen 
l{lodvig (t 511) av ostgoternas konung Teodorik en skicklig 
kitaraspelare (citaroedmn arte sua doctum), som vid maltider
na skulle kunna underhalla honom ( ore manihusque consona 
voce cantando). Apollinaris Sidonius 4 omtalar ,¥id 500-talets 
mitt vastgoternas och ·burgundernas karlek till. hjaltesanger vid 
festmaltiderna'. Vandalerkon'ungen Gelimer · blev 533, enligt 
Procopius,5 innesluten och maste giv:a sig. Han begar da en 
svamp att avtorika sina tarar och en kitara att ackomp·agnera 
en av .honom improviserad sang om sin dod. Veriantius For
tunatus 6 betygar vid 500-talets mitt, att hos vastgermanerna 
funno.s sangare _ (scop), som sjongo »leudos)). Under det alla 
de foregaende forfattarna blott omtala )) kitara)) - en generell 
benamning for str"anginstrument - sager Venantius direkt, att 
romarna sjongo till lyra, germanerna (barbarerna) t11l harpa.

Slutligen nieddeiar Beda venerabilis (t 735) 7 om forhallandena 
i Engl,:md pa 600-talet, att hos angelsachsarna gick harpan· vid 
fostmaltiderna fran hand till hand, och alla gasterna maste ·aga 
formaga att -spela och sjunga. 

1 H1storia goth. ed. Bonn 205, 11. 
2 De orig. get. cap. 5_ 
3 Varire' II, 40 f. 
4 Epist. I, 2 Carm. XII, 6. 
5 De hello Vand. II, 6. 
6 Carm. Praef. VII, 8 s. 61 ff. 
7 Hist. eccl. gentis angl. Edit. C. Plummer (1896. IV s. 23 f). 

11 - 312212. 
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Germanema alskade alltsa sarskilt vid denna tid (slutet av 
-100-talet och 500-talet) sang och strangaspel. De flesfa for
fattarna yttra sig pa ett sadant satt, att det tydligt framgar, att 
det var ett nytt drag hos dem. Under 400-talet maste saledes en 
forandring ha skett inom hela den germanska varlden, i det 
tonkonsten da fatt sin dyrkan. Hugleik larde under .sina har
farder soderut kanna denna nya konst och skapade ett hov, -som 
markant skilde sig fran alla andra i Norden. Musik och skalde
konst dyrkades och arades, sangare och spelman overhopades 
med gavor. Vad Hugleik begynt, fortsattes av hans frande 
Beowulf. Aven under honom klingade harpospel, och skalder 
sjongo om hjaltars bedrifter. Under vikingatiden blevo skalde
konst och musik odlade vid alla hoven, och stormannen sjalva 
voro goda utovare av andliga idrotter. Men da de langa far
derna till frammande land pa 1100-talet sa smaningoin upph6r
de, kommo i sfallet spelman fran Sodern till Norden. Dessa 
hade en annan tonkonst av lattfiirdigare art, och konsten drogs 
ned att bli de vagfarandes, tiggarnas forvarvskalla. Snorre och 
Saxo, som endast sago dessa musiker, maste med forakt halsa 
alla furstar, so� beskyddade dylika djupt sjunkna varelser. 
Hugleik blev for dem en vekling, en lag person, som endast 
spillde sina rikedomar pa ovardiga. Stakodder stod for Saxo 
som ratta typen av en forntidsdrott, en man, som hatade all 
veklighet och fHird. Styrka, mod och tapperhet var den sista 
tidens ideal, och man glomde, att en gang liven andra dygder 
statt lika hogt: mildhet och vansallhet. Hugleik hade la.rt sitt folk 
att vorda och ara tonkonstens man lika hogt som stridens. De 
""vackra ord om Beowulf, som avsluta Beowulfkvadet, lmnna helt 
sakert aven galla hans store foregangare och frande, musiker
konunge1:1 Hugleik: 

Han ·var bland varldens konungar mildast bland man, den 
manniskovanligaste, den hlidaste mot sitt folk, den mest are� 
kare. 
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