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Smärre meddelanden 11 K 

Skriftlig och arkeologisk dokumentation 
»Det iir sanning, fiir det har stått i tidningen!» — Detta gamla slitna arguineni 
kan man få höra ännu i dag till och med i mera seriösa sammanhang. Förvånans
värt egentligen, vilken bjudande och betvingande kraft, som synes utströmma 
frän det skrivna ordet, ja, frän ordet över huvud taget, skrivet eller uttalat. »I be
gynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.» Denna mäk
tiga början av evangelisten Johannes evangelium uttrycker vältaligare än något 
annat vilken roll ordet har spelat genom tiderna. 

Det skrivna ordet är värt tillbygge i allvarets stund, det talade i dagens träta, 
men bäde det skrivna och det talade ordet är samtidigt vårt böjligaste redskap 
tör mänskligt umgänge. Vid vär argumentering i olika sammanhang är vi sä vana 
vid att vädja lill skrivna dokument, att vi har svart att godkänna några andra. 
Den skriftliga källan mä vara aldrig sä grumlig, aldrig sä utsinad, men den duger 
tydligen ändå att hämta de behövliga argumenten ur. 

För den som forskar i det skriftlösa förgångna är detta förhållande oftast ett 
svårt handicap. Den arkeologiska dokumentationen ställs ofta i tvivelsmål av dem 
som är mera fixerade vid den skrivna urkunden. Och det iir inte utan att arkeo
logen själv hakar sig fast vid det skrivna ordet som den drunknande vid ett halm
strå. 

Men allt är inte sant som är skrivet, i all synnerhet om det är för mycket länge 
sedan, och därför borde i varje fall arkeologen söka bryta sig ur de invanda 
tänkesätten och den skriftlärda attityden. 

I själva verket är det väl så — eller borde åtminstone vara det — att utforskan
det av äldre tiders kultur bäst kan ske i samarbete mellan olika vetenskaper. 
Arkeologen kan leverera ett arkeologiskt mönster, data rörande ett speciellt fynd 
eller en fornminnesplats m. m., och historikern kan inom det omräde, som öm
sintes av skriftliga urkunder söka efter upprepningar av detta mönster eller lik
nande företeelser. Pä det sättet belyser man gemensamt en dunkel tid och resulta
tet blir ett framsteg för säväl den historiska som den arkeologiska forskningen. 
Man kan ansluta även mänga andra vetenskapsgrenar till uppgiften, var och en 
lämnande sitt speciella bidrag, och slutresultatet blir givetvis därigenom enbart 
bättre. — Det sagda mä förefalla självklart nog, men sä ofta som man förbiser 
dessa möjligheter till samarbete, förtjänar det att starkt påpekas. 

I det följande vill jag nägot närmare beröra ett arkeologiskt objekt, som sedan 
länge varit föremål för mitt livligaste intresse. Det omfattar nämligen mänga av 
de problemställningar, som inte kan lösas enbart av den arkeologiska specialisten 
utan som kräver insatser även från mänga andra häll. — Jag tänker givetvis på 
Helgo, det egenartade järnälderssamhället i Mälaren. 

Om det forntida Helgo finns inga kända skriftliga urkunder. Den bokstavs
trogne skulle därför kanske kunna säga att det aldrig existerat. Och faktum är att 
man även inom arkeologiska kretsar under mänga är efter upptäckten i möjligaste 
män sökte se bort ifrån att platsen — om den nu mot förmodan ändå existerat — 
haft nägon som helst betydelse. 
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Nu tänker man väl annorlunda. Det forntida Helgös existens accepteras trots 
bristen pä skriftliga källor. 

Eftersom jag är arkeolog skall jag hiir försöka framlägga de arkeologiska be
visen för dess existens. 

Ett grundläggande faktum är att det finns en forntida bebyggelse på Helgo. 
Ett annat faktum är att bebyggelsen ligger samlad inom ett trängre område, att 
den omfattar fem eller sex större enheter med ett flertal byggnader — upp till 
20 — i varje, och att den följaktligen måste betraktas som ett samhälle av nägot 
slag. — Ja, där är jag redan inne pä frägan om terminologi och definitioner, 
som det är så populärt att syssla med i våra dagar. Till skillnad frän dem som 
numera tvingas börja sina arkeologiska studier med att söka skapa definitioner 
på saker och ting anser jag det emellertid nödvändigt att man först liir känna 
tingen så grundligt som möjligt för att sedan efter förmåga söka definiera dem. 

Man tolkar inte en människas karaktär efter första ögonkastet, inte heller den 
eller den miljön. Jag menar alltså att jag först vill lära känna sä många fakta 
som möjligt om Helgo för att sedan kunna koncentrera mitt vetande i mera preg
nanta definitioner, — fiir den händelse nu detta skulle vara nödvändigt. Att 
alltför tidigt binda sig för en viss terminologi och vissa definitioner skapar näm
ligen — i varje fall inom den arkeologiska vetenskapen — ett onödigt tvång och 
en andlig stelbenthet som försvårar tillägnandet av verkliga fakta. 

Lät oss därför återgå till de arkeologiska fakta. — 
Ett betydelsefullt sådant att lägga till de övriga iir att man inom Helgöbe-

byggelsen funnit högst avsevärda spär av forntida konstindustri i ädla och oädla 
metaller. Uttrycket »högst avsevärda» innebär i detta fall att fynden liir Därva
rande iir de rikaste i sitt slag i hela Europa. Det innebär vidare att man allvarligt 
måste överviga huruvida denna verksamhet haft heltidsanställd personal eller 
inte. Utan reservation och utan tillgäng till skriftlig dokumentation kan man 
nämligen hävda att det konstindustriella metallhantverket på Helgi) omöjligen 
har kunnat klaras av en enda man eller några fä, som haft annan sysselsättning 
vid sidan därom. Men mera därom senare. 

Man vet att det i detta läregna »samhälle» pä Helgo samlats ett större antal 
frän utlandet importerade produkter frän tiden före 800 e. Kr. än pä någon 
annan plats i hela Sverige. 

Man vet ocksä att Helgösamhället — liksom Birka — legat i en central del av 
Mälarbäckenet, Sveriges utan gensägelse rikaste forntidsbygd. 

Allt detta kan man belägga på arkeologisk väg och utan tillgäng till skriftliga 
källor. Man kan även kronologiskt fastställa tiden fiir samhällets existens till i 
stort sett första årtusendet e. Kr. med en hög blomstring vid mitten av perioden. 

När man nu hunnit så långt i samlandet av arkeologiska fakta, har man ett 
naturligt behov att se sig om efter jämförelser. Innerst inne söker man kanske 
trots allt efter en term, en definition, som kort och koncist kan ange platsens 
karaktär. Och pä den punkten ligger det otvivelaktigt nägot förnuftigt i defini-
tionsivrarnas anspråk. Men så vitt jag förstår kan man inte i detta fall enbart 
med utgångspunkt frän arkeologiska data skapa en tillfredsställande karakteristik. 
Man mäste ha tillgäng till jämförelser med annat material, med sådant som är 
tillgängligt genom skriftliga källor eller med pä annat siitt kända arkeologiska 

H 
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och historiska objekt. Här träder historikern och kanske även andra vetenskaps
grenar in i bilden och en plattform för samarbete, ett ömsesidigt givande och 
tagande borde vara fiir handen. Det borde vara lika felaktigt av historikern att 
tillämpa sin gamla inkörda terminologi som av arkeologen att begagna sina slen
trianmässiga värderingar. Om ett till väsentliga delar nytt material presenteras, 
borde det även finnas plats för nytänkande även om detta skulle ske emot off
randet av en gammal invand doktrin. 

Sådant är nämligen läget i själva verket beträffande Helge). Inga jämförelser 
me-el tänkbara kända företeelser visar sig adekvata. Så som Helgo framträder i 
arkeologiens ljus skiljer det sig ifrån allt annat. Lät oss bara nämna några exem
pel. 

Det forntida Helgö-samhället trotsar alla kända begrepp och definitioner som 
gäller för en enstaka bondgård eller eventuellt för en bondby. — Man behöver 
bara erinra sig det geografiska läget och den obetydliga arealen av odlingsbar 
mark som stått till förfogande för att förstå att i varje fall inget större anlal 
bönder kunnat fä sin utkomst pä Sn. Till detta kan möjligen sägas att de även 
kunde ha haft tillgäng till mark pä det intill liggande fastlandet alltså pä säväl 
södra som norra stranden av Mälaren. Men studerar man förhållandena lite när
mare, finner man, att dessa marker tydligen varit upptagna av andra ägare. 
Ytterst egendomligt vore elet väl ocksä om fem eller sex bönder bosatt sig i en 
klunga pä en ö och lätit vattnet skilja dem frän deras egendomar. Till detta 
kommer sä även det utslagsgivande faktum att inga som helst spär av forntida 
bondekultur har kunnat påträffas på Helgo. Däremot av andra kulturformer, 
vilket jag strax skall återkomma till. 

Men om det inte kan ha varit en bondgård eller en bondby, kan det då ha 
varit en stormansgård av något slag? Ja, i grund och botten levde ju »storman
nen» under forntiden på samma agrara basis som bonden, och det kan därför 
förefalla onödigt att prestera nägon ytterligare argumentering emot att Helgo 
varit en stormansgård. Dessutom torde det vara orimligt att föreställa sig en stor
mansgård sönderfallande i fem eller sex tätt intill varandra liggande enheter, var 
och en omfattande 15-20 hus. Tanken på fem eller sex stormansgärdar tätt intill 
varandra utan den omgivande areal, som behövts för deras uppehälle, förefaller 
ii\ t-ii helt orimlig. 

Kan det ha varit en s. k. farmansgård, som någon har sagt, eller en marknads
plats, som uttalats av en annan? — Farmän eller farbönder är ett begrepp, som 
i främsta hand knyter sig till Gotland och tillhör en senare tiel än Helgi) under 
dess högblomstring. Man menar att de gotländska larmännen varit storbönder, 
som extraknäckat med affärsverksamhet. På grund av Gotlands gynnsamma läge 
milt i Östersjön har de med framgång kunnat hävda sina handelsintressen inom 
hela det baltiska bäckenet och inom längre bort belägna marknader. Men man 
känner inte till att de samtidigt skulle ha drivit en omfattande och avancerad 
konstindustrieli verksamhet, eller att denna i själva verket skulle ha börjat så där 
ca 500 är innan de själva som farmän blev aktuella i historien. — Det befängda i 
denna tanke behöver knappast klarläggas. 

Nä, men en marknadsplats! — På den frågan vill man obetingat svara ja men 
med många tillägg och förtyclligancleii. En marknadsplats kunde nämligen ha en 
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mera säsongbetonad bebyggelse, där man framför allt var inriktad pä försäljning 
av redan färdiga produkter. — Pä Helgo fanns en stabil permanent bebyggelse, 
vilket klart framgår av de påträffade husgrunderna, boplatslagren och fynden. 
Man har även klara bevis för att man där kanske framför allt sysslat med till
verkningen av produkter. — Men naturligt nog mäste man väl förutsätta, att där 
hållits marknader, varvid man sålt egna produkter och fatt andra varor i utbyte. 
Slutsatsen av detta blir att beteckningen »marknadsplats» på intet sätt täcker be
greppet Helgo. 

Man har även framkastat en mängd andra teorier. Bl. a. har man hänvisat till 
det faktum att platsen synbarligen fyllt ungefär samma funktioner som den me
deltida staden, dvs. varit ett slags centrum för handel och hantverk. 

Men historikerna är benägna att bortse ifrån detta faktum, eftersom Helgösam-
hället i övrigt inte alls överensstämmer med historikernas invanda definitioner på 
vad som menas med en stad. Det är alltså uppenbart att vi fär börja tänka om på 
grundval av nytillkommande fakta, och detta nytänkande bör inte i första hand 
gä ut pä att skapa nya definitioner och begrepp utan mera gälla studiet av reali
teterna. 

Som en realitet framstär utan tvekan det yrkesmässigt bedrivna metallhantver
ket på Helgo, och en påtaglig realitet är även att man bedrivit handelsutbyte 
säväl med mera närbelägna som med långt bort liggande platser. — Skulle man 
törneka det sistnämnda, vore man nödsakad att peka ut någon annan ort utanför 
Helgo varifrån man kunnat erhålla alla de främmande produkter, som påträffats 
på Helgi). Någon sådan ort känner man inte lill. 

Vad hantverket beträffar har man funnit ett större antal smältdeglar och gjut
formar pä Helgi) än i hela Europa, lät oss säga, före 1200 är e. Kr. I det närbe
lägna Birka, som är senare, och i det ännu senare Sigtuna har man funnit endast 
en bråkdel av liknande material. I andra svenska medeltidsstäder säsom Lödöse, 
Visby, Nyköping m. fl. är det lika magert, och inte heller Stockholm utgör nägot 
undantag frän denna regel. Man skulle kunna fortsätta uppräkningen ganska 
länge. Men å andra sidan styrks nu hantverkets existens pä alla dessa platser ge
nom skriftliga källor. Man behöver inte ha hittat en enda gjutform elär för att 
existensen av ett metall-hantverk skall accepteras, blott det är omnämnt i en 
skriftlig källa. Men har man verkligen rätt att betrakta detta som mera utslags
givande än ett överväldigande rikt arkeologiskt material? Hur mänga gjutnings-
processer skall man behöva räkna med för att — oberoende av skriftliga urkun
der — kunna tala om ett yrkesmässigt bedrivet hantverk? Från Helgi) kan man 
nämna kalla siffror, men det är svårt, för att inte säga omöjligt att fä jämförelse
tal från andra håll. Pä Helgo har hittills framkommit ca 7 000 större och mindre 
smältdeglar, en siffra, som kommer att stiga avsevärt genom de fortsatta utgräv
ningarna. Vid varje gjutning kunde man i medeltal tillverka minst två föremål, 
alltså 14000 föremål, överspännande en tidrymd av 100—150 är. Detta gör i runt 
tal 100 föremål pr är. Processen omfattade emellertid inte bara gjutningen. Man 
mäste också tillverka smältdeglar och gjutformar, formstämplar, avdrivningsplat-
tor, smältugnar, bläsbälgar, bliisterskydd och verktyg och redskap av olika slag 
för hela hanteringen, exempelvis för design och efterbehandling etc. etc. 

Det är svårt att föreställa sig att de eventuella bönderna på Helgo skulle ha 
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kunnat genomföra alla dessa uppgifter vid sidan om sin ordinarie verksamhet. 
Ännu mera besvärande blir tanken, att de själva även skulle ha farit omkring och 
sålt sina produkter. Det svär emot allt vad vi genom skriftliga källor känner till 
om handel och hantverk under äldre medeltid. Man torde därför vara nödsakad 
att räkna med en konstindustrien verkstad pä Helgo och en betydande sådan, be
tjänad av yrkesmän av olika kategorier. 

Detta är i själva verket ytterst remarkabelt framför allt pä grund av denna 
verkstads tidiga existens. Den hade nämligen sin höjdpunkt under 500-talet, dvs. 
400 till 500 är innan det i värt land gjordes mera allvarligt menade utbrytningar 
ur det agrara samhället och innan urbaniseringen i Sverige började skrida framåt 
med något hastigare takt. Ett undantag utgjorde 800- och 900-talets Birka, men 
även detta ligger sålunda ca 300 år senare än Helgo. Sä till vida kan Helgo före
falla som en anakronism, men man kan inte bara därför förneka dess existens 
eller dess funktioner. Det tillkommer forskningen — arkeologisk, historisk, lik
giltigt vilken etikett den bär — att söka utröna detta märkliga samhälles karaktär 
och ge det dess plats i den svenska historien. 

Genom det västromerska rikets definitiva fall under senare delen av 400-talet 
e. Kr. försvann givetvis även den romerska organisationen och de gamla romerska 
institutionerna. Särskilt hårt drabbades städerna och deras verksamhet, sä som 
handel, konst och hantverk, och de nya, germanska herrarna hade ännu inte 
hunnit med att bygga upp nägot väsentligt nytt i det gamlas ställe. I den mån de 
gamla romerska städerna inte helt fick förfalla blev stadsbyggandet vad man 
brukar kalla »planlöst». Först framemot 1000-talet blev stadsväsendet mera »plan
mässigt». Under hela den dunkla mellantiden har man därför rätt att vänta sig 
ett ganska brokigt system av städer och centrumbildningar såväl på kontinenten 
som i det f. d. romerska Brittanien. Det finns även åtskilligt med skriftliga källor 
rörande denna tid liksom bevarade arkeologiska och konsthistoriska monument 
som vittnar om de faktiska förhållandena. På alla fronter arbetar dessutom forsk
ningen vidare för att vinna upplysning i den dunkla tid, som av engelsmännen 
kallas »dark ages». 

Mot bakgrunden av allt detta ter sig Helgo och verksamheten där i en osed
vanligt pregnant dager. Inte i främsta hand så att Helgo skulle kunna jämföras 
med den senantika västeuropeiska staden eller ens dess germanska efterträdare 
utan endast pä det sättet att Helgo i tidens kaos synes upprätthålla en besläktad 
tradition. Kanske är det även denna tradition som i sinom tid skapade möjlig
heter för det närbelägna Birkas grundläggande, och utan tvekan är det tilltalande 
för tanken att se vikingatidens aktivitet i »österled» mot bakgrunden av ett vinst
givande, merkantilt förflutet. 

Wilhelm Holmqvist 

Summary 

The author attempts to clefine the form of community represented by the Iron 
Age site on Helgo in Lake Mälaren, and to fit it into an historical context. He 
attacks a tendency which he perceives among historians of regarding only written 
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documents as true sources and of turning a deaf ear to incontestahle archaeologi
cal evidence. 

Helgo was in existence during the first millenium of the Ghristian era. Its 
heyclay occurred in the middle of this period, i. e. 300 years before the nearby 
town of Birka. In contrast to Birka, Helgi) it not mentioned in any literary 
source. Archaeological evidence, however, shows that Helgo was a higlily impor
tant place. So far there have been uncovered five or six groups of dwelling bouses. 
each comprising 15-20 buildings. The finds show that 011 Helgi) metalworking of 
a remarkably comprehensive and advanced kind was carried on; the find con-
centraction has no parallel in Europé. Moreover, more imported objects have 
been found on Helge) than at any other site in Sweden before A.D. 800. It is 
difficult to apply any of the customary definitions to a phenomenon such as 
Helgi), which is not a town in the accepted historical meaning but is nevertliclcss 
a community with a challenging protile all its own. 

Ett skånskt spridningscentrum för bysantinska 

kulturimpulser? 

Två stora översiktsarbeten, Armin Tuulses Romansk konst i Norden och Aron 
Anderssons Uart scandinave 2, har under den senaste tiden riktat uppmärksam
heten på den äldre medeltidens kulturutveckling i de nordiska länderna. Båda 
dessa arbeten ger en god bild av den överflödande rikedomen pä skulpturens om
råde. De tvä författarna har här haft en rik litteratur att tillgå, där ett stort antal 
forskare med hjälp av stilanalyser försökt urskilja kulturimpulser frän skilda häll. 
I sin recension av Tuulses arbete i denna tidskrift har Erik Lundberg följdriktigt 
särskilt uppehållit sig vid dennes behandling av hithörande problem, och speciellt 
dem som rör påverkningarna från Väst- eller Östeuropa. 

I en recension av samma arbete har Torkel Eriksson angripit Tuulses enligt 
hans mening schablonmässiga användning av termen »bysantinsk» i samband 
med stilbestämningar.1 Eftersom den västeuropeiska kulturen till följd av kors
tågen under större delen av det berörda skedet överallt stod i direkt, och ofta 
mycket fruktbar, kontakt med den bysantinska, och innan dess redan lånat myc
ket frän samma häll, torde otvivelaktigt ett alltför flitigt ordande om »bysan
tinsk» stil ofta verka förvirrande pä läsaren. Det torde vara lämpligt att åtmin
stone inskränka användningen till sådana fall, där likhet med samtida bysantinsk 
konst föreligger, samt naturligtvis främst till de fall, diir direkt påverkan kan vara 
tänkbar. 

1 T. Eriksson, Romansk konst i Skandinavien. Sydsvenska dagbladet Snällposten 
10.2.1969. 


