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kobssons uppfattning oin progressivitet och 
reaktion inte enbart skulle vara individuell, 
utan även representativ för en större kontext, 
då är en debatt, med Jakobssons egna ord, 
"inte endast önskvärd, utan helt nödvändig". 
Låt oss rista tre gånger Tor på att debatten 
fortsätter i Fornvännen och andra media och 
sprids, men att vi som sagt inte gör oss själva 
till fångar i våra olika betydelsesystem, att vi 
inte låtsas inte förstå varann, söker etablera 
relationer i samtal i stället för eirelationer. 
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Helgo — unikt handelscentrum eller vanlig bondgård? 
Liksom Per H. Ramqvist (Fornvännen 1990:1) 
har jag ombetts skriva en recension av Thirteen 
Studies on Helgo, 1988. Det var red. för Namn 
och Bygd som väckte förslaget. Sedan Per 
Ramqvist publicerat sin debattartikel i 
Fornvännen beslöts att jag i stället för den 
planerade recensionen skulle göra ett inlägg i 
debatten i Fornvännen. 

Utgångspunkten för detta är ortnamnsfors
karens. Vad har namnet Helgo att säga, är det 
ett namn som är lämpligt eller troligt som 
benämning för en handelsplats eller för en 
vanlig bondgård? Och varför har ortnamnet 
knappast alls beaktats i den mångåriga diskus
sion som avspeglas och sammanfattas i det 
senaste arbetet, Thirteen Studies on Helgo"? 

I Hdgöforskningens början har ortnamns-
forskare medverkat. Det var C. I. Ståhle som 
visade att Lillön (det namn som då brukades) 
förr hette Helgo, Det namnet blev därefter 
återupplivat. Själv publicerade jag i Namn och 
Bygd 1964 en uppsats Helgo där jag lade fram 
tolkningsförslag för namnet, som jag relaterar 
i senare delen av den här artikeln, sedda i 
ljuset av dagens forskningsresultat. 

Efter min uppsats medverkade jag i en 
tvärvetenskaplig arbetsgrupp som med stöd av 
Riksbankens jubileumsfond försökte sätta in 
Helgöfynden och fyndplatsen i ett forntids-
samhälle. Sedan dess har jag med intresse för
sökt följa med Helgöundersökningens resul
tat. 

Agneta Lundström, som efterträdde Wil
helm Holmqvist som ledare av undersökning
arna, fann 1988 tiden mogen för en samman
fattning av vad som hittills uppnåtts. Hon ani
merade ett antal nu aktiva forskare att skriva 
ner sina uppfattningar i dagsläget. De tretton 
uppsatserna utkom därefter i en samlingsvo
lym. De är intressanta, men ojämna och mot
stridiga. På något håll anar man en viss bråd
ska. 

Forskningsläget syntes från grävningarnas 
början ganska klart. Wilhelm Holmqvist hade 
med utgångspunkt från de ovanliga fynden 
från främmande länder - en koptisk skopa, en 
buddhafigur, en irländsk kräkla - i H d g ö sett 
en förelöpare till stadsväsendet, ett Birka före 
Birka. Fyndens tyngdpunkt ligger i mitten av 
första årtusendet e. Kr. Påfallande är ett verk-
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stadsområde i en norrsluttning. Jämförbara 
fyndplatser skulle enligt Holmqvist antagligen 
komma att påträffas med sladsliknande be
byggelse, spår av hantverk i större skala, inter
nationella föremål. 

Utvecklingen blev en annan. Thirteen Stud
ies visar att idag ingen klar, enhetlig uppfatt
ning finns om hur Helgösamhället skall klassi
ficeras. Flera forntida verkstadsområden har 
visserligen påträffats under senare år i Sve
rige, men ocentralt belägna. Bebyggelseläm
ningarna på H d g ö är ett antal husgrupper, 
ingen sladsliknande bebyggelse. Den polarise-
ring av uppfattningar som därför har uppstått 
bland forskarna — tätort eller agrarsamhälle? — 
har Ramqvist redovisat i sitt debattinlägg. Där 
framgår att ingendera ytterlighetssynpunkten 
kan vara riktig. En "stad" kan det inte riktigt 
vara frågan om. Men om de märkliga fynden 
skall uppfattas som gåvor eller resultat av by
teshandel (Axel Christophersen) kan ägaren 
till Helge) gård inte ha varit en "vanlig bonde" 
utan en persern på hög nivå inom ett större 
område. 

En annan punkt där skriftens författare har 
olika uppfattning är kontinuiteten. Var det ett 
avbrott i fynden omkring år 700 (Callmer), en 
nedgång under Vendeltiden (Kristina Lamm)? 
Eller var området kontinuerligt bebyggt un
der 6—7 århundraden (Hyenstrand), eller från 
bronsåldern till medeltiden (Arrhenius)? 

Bland uppsatserna finns en del kritiska syn
punkter på hur undersökningarna lades upp 
och genomfördes. En detalj beträffande fält
arbetet som jag kan yttra mig om är fosfatkar-
teringen. Flera gånger har jag för min egen 
forskning kunnat anlita dr Olof Arrhenius, 
som alltid föreslog att jordprover skulle tas 
med 25 m avstånd. Det föll mig aldrig in att 
föreslå något annat. I Johan Callmers uppsats 
framgår att fosfat prov på H d g ö togs med 50 
m avstånd. Det betyder ju att maskorna i nätet 
blir 4 gånger så stora som om man använder 
25 ni, med vad det betyder för att få vinkar om 
var det är bäst att sätta ner spaden. På förfrå
gan heis Birgit Arrhenius framkom att det var 
hon som tog initiativet till fosfatkarteringen, 
men att förslaget inte hade bemötts så posi
tivt. Den glesa provtagningen är resultatet av 
en kompromiss. Kanske var det hänsyn till 

tointägarna som föranledde undersöknings
ledningens tveksamhet. Därmed kan dock vik
tiga pusselbitar ha blivit oupptäckta. 

Wilhelm Holmqvist lät översätta hela serien 
Excavations at Helga till engelska, vilket säkerli
gen har bidragit lill att H d g ö blev ett i arkeo
logien internationellt känt namn. Även den nu 
föreliggande artikelsamlingen är publicerad 
på engelska. Helen Clarke, som har gjort sig 
känd som en god översättare av svenska arkeo
logitexter till engelska och själv bidrar med en 
artikel i häftet, har tillsammans med Clifford 
Long utfört översättningen. 

Ett påpekande finner jag påkallat i detta fall 
liksom ibland i andra översättningar av histo
riska texter. Det gäller begreppet medeltiden. I 
Sverige anses den perioden börja i mitten av 
1 000-lalet. Men det är den tid då early middle 
ages och tidlig middelalder slutar i engelskt och 
norskt språkbruk. Mittelalter, moyen age, mid
delalderen etc. börjar med romarrikets fall c. 
500 e. Kr. Överallt utom i Sverige tycks man 
ha detta språkbruk. (Se t. ex. Medeltidens ABC, 
utg. av Statens historiska museum, eller Asche-
hougs og Gyldendals Store norske leksikon.) 

Clarke har givetvis den engelska innebör
den i sin egen uppsats i skriften. Lundström 
skrev 1968 Helgo als fruhmittelalterlicher Han
delsplatz in Mittelschweden, men återger i sin 
inledning här tanken att Helgös organisation 
pekar fram mot medeltidens stadsbildning. En 
"svensk" användning av middle ages har jag 
uppfattat hos Hans Andersson, Johan Call
mer och även A m e B. Johansen. I Thirteen 
Studies kunde man, med hänsyn till den publik 
man vänder sig till, sett över att middle ages 
hos alla författare syftar på samma period el
ler åtminstone gjort en redaktionell anmärk
ning i början. Skulle man inle rent allmänt 
kunna tänka sig, nu, då allt går men integra
tion i vår världsdel, att vi börjar anpassa vår 
svenska medeltid till den europeiska? 

Flerstädes i Thirteen Studies nämns tanken 
på H d g ö som en förelöpare till medeltida 
stadsbildningar. Den läsekrets som man vän
der sig till med en engelsk översättning har 
inte bara en annan medeltid i huvudet, den 
kan med begreppet "gamla städer" koppla 
namn som Canterbury, Köln och Rom — men 
inte Sigtuna! En allmän upplysning om hur 
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sent städer uppkom i Sverige, sedda ur euro
peiskt perspektiv, skulle ha underlättat för lä
sarna. 

En annan redaktionell insats kunde ha gällt 
några ortnamnsformer. Wekilsjö (Ambrosiani) 
och Vettersjö (Dan Carlsson) avser samma be
byggelse och kunde ha normaliserats Vitulsö. 
Heglltorp (Dan Carlsson) kunde ha skrivits Hel-
götorp som namnet stavades 1563. 

Birgit Arrhenius och Björn Ambrosiani har 
skrivit uppsatser som torde vara av metodiskt 
intresse särskilt för ortnamnsforskningen. 

Arrhenius uppfattar H d g ö som en anlägg
ning för att försvara gränsen mellan Uppland 
och Södermanland från Kr. f. och ett tusental 
år framåt. För oss, som inte har äldre belägg 
för namnet Uppland än 1296, Upplandslagens 
tillkomstår, kan det vara förvånande att någem 
vågar räkna med så hög ålder för landskapen. 
Här används ordet folkland, vars fornsvenska 
motsvarighet vanligen betecknar Upplands tre 
huvuddelar, Attundaland e t c , som i och för 
sig har något äldre dokumentation. 

För att bevisa gränsläget anförs två bilder. 
Den ena visar fornborgar i Mälarområdet i en 
uppsats av Hyenstrand. Ett stort antal borgat-
ligger ganska jämnt spridda över hela Söder
manland, kanske något glesare över södra och 
mellersta Uppland och sydöstra Västmanland. 
Ingalunda stöder denna bild tanken på Helg
ös speciella gränsläge. 

Den andra bilden är en tidigare i Helgö-
litteraturen tryckt karta över gränsändringen 
då Ekerö socken med ön H d g ö söder om 
huvudön överfördes från Svartlösa härad i Sö
dermanland till Färentuna härad i Uppland. 
Vad kartan visar beträffande Helgo är att ön 
först i och med gränsändringen på 1500-talet 
kom alt ligga på landskapsgränsen. 

Detta är inte den enda förändring som har 
inträffat i Färentuna härad i äldre tid. Adelsö 
socken med Birka låg under sin storhetstid, 
när Magnus Ladulås satt på Alsnö hus och in 
på 1300-talet, i Trögds härad men fördes se
dan över till Färentuna. Och redan forntidens 
samhälle kan ha förändrats! 

Strandlinjen i äldre tid intresserar Arrheni
us, som anlägger ett nytt betraktelsesätt på 
strandförskjutningen. Hon har läst en uppsats 
av Björn Myhre om äldre norska båthus som 

tecken på social och ekonomisk organisation. 
Arrhenius vill gärna se en motsvarighet till 
dem på H d g ö och anser sig ha funnit en. 
Läget i förhållande till den tänkta tiden, ro
merskjärnålder, bör fastställas. Arrhenius sä
ger sig vara starkt tveksam inför sättet att 
avläsa forntida strandlinjer med hjälp av nivå
kurvor. Härmed torde avses tankar hos natur-
geografen Lars-Erik Åse (vars avhandling i 
manuskript jag fick låna till min uppsats 
1964), N.-A. Mörner och nu senast kvartär-
geologerna Urve Miller och Karin Hedin i 
Excavations at Helgo XI, 1988. Enligt deras 
beräkningsgrunder visar 10 m kurvan strand
linjen för c. 2 000 år sedan i Mälardalen. 

Arrhenius har under decenniers grävningar 
på Helge') kunnat följa uppslamningseffekten. 
Lagret av svämlera kan vara 1 m tjockt på en 
grävningsplats. Landhöjningseffekten bör ha 
påverkats av uppslamningen, menar hon. Nå
gon preciserad uppfattning är inte färdig utan 
väntar på en prioriterad undersökning. 

Ej utan svårighet och med hjälp av ATA har 
jag lokaliserat det tänkta båthuset. Platsen lig
ger på mellan 15 och 20 m höjd på den ekono
miska kartan, så även enligt brev 90-06-09 
från Synnöve Reisborg. Hon menar att även 
med uppslamningseffekten inberäknad skulle 
avståndet mellan båthuset och stranden ha 
varit 100 m under romersk järnålder. Enligt 
brev från Arrhenius 90-05-31 skall läget där
emot vara 11,65 m ö.h. vilket kartan synes 
motsäga. 

På Lars-Erik Åses initiativ har han och jag 
kontrollavvägt platsen, eftersom den ekono
miska kartans nivåkurvor kan visa fel. Vi kom 
till att kurvorna här ligger rätt på kartan. Vi 
hade varit förvirrade av nivåkurvorna i Arrhe
nius' skisser, eftersom deras nollpunkt mot 
vanligheten inte ligger vid havsnivån utan ut
går från en punkt i terrängen på grävnings
platsen. Man karterar innan man börjar gräva 
för att klarlägga den relativa lutningen inom 
undersökningsennrådet. Denna metod var 
okänd för oss. 

Inför tanken på en fördjupad undersökning 
för att klara ut problemet skulle en annan 
iakttagelse kunna meddelas (jfr art. Naust i 
KL). Ett förhistoriskt båtbus låg uppe på land, 
inte på stolpar ute i vattnet. Av självklara skäl 
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hade båthus förr som nu gaveln åt sjön. Ar
rhenius' båthus har, om man på vanligt sätt 
använder nivåkurvor som tecken på en gam
mal strand, långsidan längs stranden. 

I " H d g ö or Bona on Helgo" har Björn 
Ambrosiani gjort ett studium av ortnamnet 
Bona eich sammanställt det med Bo. Ön Helgii 
har av gammalt haft två bebyggelser, den väst
ra Vitulsö, senare Kaggeholm och den östra 
Bona på vars mark fornfynden påträffades. 
Namnet Bona finns inte belagt före 1500-talet, 
men gården var den från medeltida brev väl
kända bebyggelse som hette Helgo (curiam 
nostram Helgho 1287). 

Ortnamnet Bo har behandlats av Ståhle, 
bl. a. i en av Ambrosiani inte uppmärksammad 
uppsats 1954. Namnet Bo bärs av gårdar som 
har varit förvaltningsgårdar (jfr curia 1287) 
vid Upplandskusten, och ordet bo finner man i 
Östgötalagens uttiyck jarls bryte i rods ho etc. 
Intressant — även för Bona på H d g ö — är 
Ståhles iakttagelse att Bo på Lidingö har varit 
ett " b o " , en förvaltningsgård, men hetat Vik
by. 

Beträffande -na i Bona får läsaren gå till min 
uppsats. Ståhle var inte inne på /tona-namnen 
1954, men har muntligen uttalat sig i saken, 
vilket jag relaterade. Ordet ho har enligt Ståh
le uppfattats som appellativ rätt långt fram i 
tiden. Ett uttiyck "i bond", dvs. "i boet", kan 
ha brukats men senare uppfattals som gen. av 
ett *Bona, vilket gav namnformen. (Belägget 
Boo c. 1510 har först senare påträffats av Si
gurd Rahmqvist.) 

Bo som benämning på en gård med annat 
namn är en tanke som skulle kunna föras vida
re med ortnamnsmetodik. Boo på Värmdö 
finns inte belagt förrän 1538, kort innan Ja
kob Bagge erhöll gården genom en kunglig 
donation. Det är inte alltför djärvt att anta att 
den gården har funnits längre under annat 
namn, och alt det namnet var Hargsö. Bona på 
Munsö är en stor, central bebyggelse, men 
namnet är belagt först L540. Detta Bona anses 
motsvara den sedan 1100-talct kända ärkebis-
kopsgården Munz0. Munsö är sedermera en
bart önamn. På samma sätt har gården Helgh0 
blivit Bona. 

Overbo och Ytterbo i Tunaberg, inte nämnda 
av Ståhle, redovisas av Ambrosiani så att man 

kan undra om det inte är vanliga -hoda-namn. 
Men beläggen på -bo är äldst (Ywirboo 1402), 
bebyggelserna är ganska stora och belägna 
såväl centralt som vid en numera upplandad 
vik från Östersjön på ett sätt som liknar andra 
ZjVlägen. Ambrosiani synes här ha träffat rätt, 
utan att dock ha formulerat frågan om Bo i 
Tunaberg var förvaltningsgods ftir bygdens 
ekonomiska kärnområde, bergsbruksdistriktet 
Tunaberg. 

Själva ortnamnet Helgo är föga beaktat i 
Helgö-litteraturen. Min uppfattning om nam
net, som numera tycks vara okänd, meddelas 
här i korthet. Frid i yngre medeltidslagar mot
svaras ofta av helg i de äldsta lagarna. Things-
fridher i svenska meddtidslagar motsvaras i 
fornisländskan av thinghetgi osv. Mitt huvud
förslag ftir tolkningen av ortnamnet Helgo var 
att platserna hägnades av en särskild frid. For 
Helge') i Ekerö tänkte jag mig att det var fråga 
om det som i Södermannalagen kallas köp-
Ihingcifridher. En liknande tankegång om be
hovet av ett särskilt skydd av handelsplatser 
hai i Thirteen Studies nämnts av Johan Call
mer. Han stöder sig på moderna arbeten av 
Polanyi och Hodges, I uppsatser som berör 
forntida handel är även Dufy nämnd, däremot 
inte det stora samlingsarbetet från Göttingen 
(1985-) vilket däremot Ramqvist har med i sin 
uppsats i Fornvännen 1990:1. Att själva nam
net Helgo skulle kunna läggas i vågskålen un
der debatten i frågan "handelsplats eller 
bondgård?" har fallit bort. Eftersenri dagens 
forskare inte har någon samlad bild av situa
tionen, finner jag inte anledning att frångå 
detta mitt ursprungliga huvudförslag. Nam
net visar att H d g ö , vad det nu var för en sorls 
plats, inte var en vanlig bondgård utan hade 
en högre status. 

Mitt alternativa förslag var, i anslutning lill 
en idé av Wilhelm Holmqvist, att helg i Helgo 
hade den vanliga innebörden, den kultiska. 
Holmqvist stödde sig bl. a. på ett tjugofemtal 
knappt centimeterstora guldbleck med indivi
duellt utformade figurer, en man och en kvin
na på alla. Dateringen är vikingatiden. Holm-
crvist ansåg själv alt det var osäkert hur bleck
en skulle tolkas. Hyenstrand har framhållit 
just denna osäkerhet. Att guldblecken också 
beir till de Helgö-fynd som har få paralleller i 
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Norden, även om de inte är alldeles unika, 
framgår knappast. 

Så här långt efteråt och med Thirteen Studies 
i min hand vill jag säga att det rimliga är att 
tänka sig att ortnamnet har anknytning till 
Helgös äldre tid. Även om det var ett ödeläg-
gelseskede har namnet säkert kunnat över
leva. Den sena dateringen, vikingatiden, var 
okänd för mig 1964. Så sena föremål bör inte 
sättas i samband med namnets tolkning. (De 
andra märkligare Helgö-fynden har visserli
gen osäkra dateringar, men förefaller att ligga 
i en tidigare period.) Mitt alternativa förslag 
om ett kultiskt element i namnet H d g ö har 
jag numera frångått. 

Min verksamhet inom Hdgö-forskningen 
gör att jag har sett på vad som i litteraturlis
torna har tagits med av den rika produktio
nen. Varje författare har sin egen litteraturlis
ta med de arbeten som han har anlitat för sin 
uppsats. Ambrosiani är den som har med min 
Helgö-uppsats, fast han inte tycks ha läst den. 
Dessutom finns en samlad förteckning över 
vad som 1988 har ansetts som relevant av det 
som har skrivits under åren. Det internatio
nella symposium om H d g ö som hölls 1968 
har kanske registrerats? Vi som höll föredrag 
där fick dem tryckta i Early Medieval Studies. 
Men hela symposiet är förbigånget i litteratur
listan. Varför då förvåna sig över att mina 
vetenskapliga uppsatser Vitulsö och Helgo inte 
är med, däremot en sammanfattning på ett 
par sidor av båda i en hembygdstidskrift? 

Från min speciella synpunkt har jag fått ett 
visst grepp om svårigheterna att hantera ett så 
stort och mångsidigt projekt som Helgöun-
dersökningen. Från sidan har jag fått insikt i 
vilket arbete som förestår ftir den som vill åta 

sig den behövliga samlande monografin, den 
där slutsatserna kan dras och allt kommer på 
plats, då medarbetare och sponsorer vet att 
det stora arbetet gav full utdelning. En sådan 
gärning vore enligt Dan Carlsson "an act of 
incomparable kindness". 
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Til omarbeidelsen av insulcere metallsmykker — bemerkninger 
til en recension 
Et av 'nokkdbegrepene ' i Hayo Viercks arbeid 
var 'funktionale Gegenstandsbetrachtung'. I 
den metodologiske innledningen til sin stimu-
lerende studie om «Mittd- und westeuropä-
ische Einwirkungen auf die Sachkultur von 
Haithabu/Schleswig» har han slilt denne fe

nomenologisk-kritiske metode med arkeolo
gisk kildemateriale som andre baerende stötte 
av en antikvarisk analyse av jordfunn ved si
den av den ' rene ' typologisk-stilkritiske be-
traktningen (Vierck 1984 s. 370 f; s. o. 
400 ff). «Welche praktischen und zeichenhaf-
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