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The artide criticizes the documentation and the publication of the excavations at 
Helgo in Î ake Mälaren. With this criticism in mind the author turns to an inter
pretation of a house structure on Foundation la. The house is compared with 
house V in Dankirke in southern Jutland and both are considered to be halls. The 
interpretation of the house at Helgo is supported by a series of find distribution 
maps. 

Frands Herschend, Department of Archaeology, Gustavianum, S-753 10 Uppsala, Sweden. 

I mänga är har det klagats pä den uppläggning 
man valde att ge Helgöpublikationerna, dvs. pä 
tanken att man genom en systematisk presenta
tion av dokumentationsmaterialet efter anlägg
nings- och lösfyndsbeskrivningar skulle kunna 
sätta ett användbart analytiskt redskap i hän
derna på den vetenskapligt sinnade läsaren. 
För 20 är sedan hade jag tillfälle att i Fornvän
nen framhålla att en sådan uppläggning är otill
fredsställande om man inte samtidigt gör en 
grundlig analys av kontextens kvalitéer - dess 
kulturhistoriska innebörd. Poängen i denna 
kritik var och är att analysen av kontextens kva
litéer färgar av sig pä den källkritiska förståel
sen av fyndomständigheterna, t. ex. de anlägg
ningar man valt att strukturera dokumentatio
nen i, och vice versa (Herschend 1974, fig. 1). 
Kort sagt man kan inte skapa ett dokumenta-
tionsmaterial sä fullständigt att man kan överlå
ta tolkningen till en utomstående, i detta fall lä
saren (Herschend 1974, s. 21). 

Denna kritik hade ingen som helst effekt. 
Projektet utvecklade snarare ett nästan pate
tiskt ifrågasättande av fältarkeologens tolkande 
förmåga och gick sä långt som till att prisa det 
metodologiska värdet av en projektmedarbeta
res utanftirskap: 

She did not herself lake part in the exeavation, so she 
could firing complete eibjectivity to her task and bad 
no preconceptions. All of us who did participate in 
the exeavation owe her much gratitude for attempt-
ing to interprete our sometimes confiising descrip

tions of features and more or less complete sections. 
(Lamm 1984, p. 1.) 

Kritiken tålde emellertid att upprepas i förbin
delse med att man lärde sig hitta överplöjcla 
husgrunder också i Mälardalen, ty i denna ut-
grävningssituation, där källmaterialets mängdi-
mensionella struktur nötts ner till en huvud
sakligen lättdokunienterad fläckig yta, är tolk
ning, dvs. tolkningen i fält, uppenbart A och O 
(Herschend 1989, s. 80 f.). När tolkningen sätts 
i centrum blir grävnings- eich dokunientations-
idealet från Hdgö, om ett sådant överhuvud
taget funnits (Blidmo 1982, s. 62 ff.) och publi-
kationsidealet, som det speglar sig i projektets 
första volymer, en katastrof. 

Även om inga grävningar i dag bedrivs som 
pä Helgös boplatsomräde under 1950- och 60-
talet, sä är det tillräckligt bekymmersamt att 
nägot av publikationsidealet finns kvar t. ex. 
inom Riksantikvarieämbetets uppdragsverk
samhet, där en och annan rapport, ofta nog 
frän en av tids- och penningbrist hårt pressad 
nödutgrävning, kan uppvisa Helgödrag, dvs. 
bristande tolkande diskussion och motsägelser i 
det systematiserade dokumentationsmaterialet 
(Olausson 1994). Att det inte är utgrävaren 
som skall lastas ftir detta är uppenbart (Olaus
son 1989 a, 1989 6). Det är i stället organisatio
nen som hållit fast vid en standard som man 
tar till i en nödsituation, inte för att den är bra, 
utan beroende pä att den är accepterad. 

Om Helgo varit en järnåldersgärd vilken 
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som helst, överodlad i en lätt sydvästsluttning 
med ett impediment och nägra anonyma gra
var i ryggen sä hade skadan inte varit sä stor. 
Men Helgo är en spännande plats, och kanske 
just i relation till detta faktum så illa medfaren 
rent fältarkeoleigiskt och publiceringsmässigt. 
Kanske är det också därför som platsen inom 
det arkeologiska kollektivet appellerat till en li
tet skuldbetonad känsla av att det mäste finnas 
en bättre tolkning av dess grundläggande kon
texter (Arrhenius 1988). Även hos Lundström 
(1988), som framhåller styrkan snarare än det 
problematiska i att Helgo kan tolkas pä sä 
många väsensskilda sätt, finns bidrag som an
das frustration (se även Ramqvist 1991). 

Det är inte för mycket sagt att Helgo for 
många skandinaviska järnåldersförskare är nå
got av ett trauma och eponymboplats för ett 
syndrom. Så ocksä för mig som av och till 
plockar fram Excavations at Helgo l och / / / och 
ser närmare pä Foundation I. Långtifrån ensam 
om detta (t. ex. Arrhenius 1988; Ramqvist 
1991, s. 59) letar jag dessutom efter sådant som 
eickså andra söker, nämligen de husrester som 
ju måste finnas pä terrasserna (se t. ex. Kauf
mann 1995). Det är ett letande efter de grund
läggande kontexterna, de som egentligen skul
le ha analyserats fram under utgrävningen. Det 
säger sig självt att ingen med en sådan målsätt
ning någonsin kommer längre än till projektets 
första volymer. 

Nu tror jag mig sä här efter 20 år ha hittat 
ett hus på terassen - kanske tvä - av säkert fle
ra. Att göra sådant troligt blir naturligtvis en 
fräga om att leda det obevisbara i bevis, och pä 
nittiotalet är min strävan nog litet patetiskt, 
men ändå: det troligaste huset är en tresättare 
(fig. 1, skuggade anläggningar). Dess västra ga
vel har varit lodrät, dess östra halvvalmacl. Det 
är i och för sig möjligt att tänka sig båda gavlar
na halvvalmade och huset nägon meter längre, 
men den valda västra gaveln verkar mest över
tygande. Eldstaden, A 43, tillhör förmodligen 
huset. Det är inte lätt att upptäcka nägra vägg-
stolphäl, men i södra sidan kan det finnas nä
got eller några. Varför skall man nu tro på att 
detta hus har funnits på platsen? 

Först och främst måste man framhålla det 
stöd mönstret som helhet ger. Just mönstret är 
det man, sä småningom, upptäcker när man 

ser pä utvikningsplanscherna i Excavations at 
Helgo I, och stolphålen är (iverlag så djupa att 
planbilden skulle bestå även sedan flertalet an
läggningar grävts bort. Det är med andra ord 
ett mönster frän de överplöjda husgrundernas 
värld. 

När man lämnar fixérbilden och går till res
ten av det publicerade dokumentationsmateri-
alet så tvingas man att självsvåldigt döpa om ett 
par gropar, A 32 och A 76, till stolphål. Det 
verkar, förvånande nog, inte alls orimligt att 
göra sädana basala omtolkningar eller precise
ringar. Särskilt stolpparet A 73-75, seim utgrä
varna uppfattat som två gropar, stödjer idén 
om omtolkning. Dessa tvä anläggningar, som 
omsatts pä det sätt man under järnåldern bru
kade sätta om stolppar i treskeppiga hus -
nämligen genom parallellförskjutning av det 
primära paret, A 73-75, till det sekundära pa
ret, A 74—76 - bäddar för en preciserande om
tolkning, Inte minst när bäde det primära och 
det sekundära paret tycks innehålla stolpmär-
ken eller rester av de svedda stolpar som en 
gäng stod i hålen. 

De publicerade beskrivningarna är ett tydligt 
exempel pä att utgrävarna inte alltid varit i 
stånd att skilja grop frän stolphål. Det kan na
turligtvis också vara svårt eftersom mänga 
stolphål just är gropar tills de blivit insatta, dvs. 
tolkade, i ett större sammanhang. 

Bläddrar man igenom anläggningsbeskriv
ningarna sä gär det inte att finna nägot exem
pel pä en explicit tolkning av stolphål som be
stående av en fylld grop och ett fyllt stolpmärke 
eller stolprester eventuellt omgivet av en sten-
skoning. Eftersom detta är ett mycket vanligt 
fenomen som med all sannolikhet ocksä upp
träder pä Hdgö, så behöver man med andra 
ord inte ta publikationens tolkningar av ensta
ka anläggningar ad notam. 

Det ser ut att bara finnas tvä eldstäder på 
den yta som täcks av huset, likväl måste man 
fråga sig varför A 43 tillhör huset, men inte 
A 44 strax intill? Det beror på att A 44, att dö
ma av anläggningsbeskrivningen, är en eldstad 
endast sä till vida att den kallas eldstad. Dess 
proportioner för inte tankarna till en härd ef
tersom gropen är ca 95 cm i diameter och ca 
70 cm djup och dessutom saknar skörbränd 
sten. Det senare är en allvarlig brist hos en eld-
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Fig. 1. Konstruktioner pä Foundation la. Skuggade anläggningar är hallen exh fyllda anläggningar är eventu
ellt ytterligare ett hus. - Features on Foundation In. Shaded features are the hall and filled features possibly yet 
another house. 

stad, om den inte varit högst tillfällig, vilket ä 
andra sidan dess dimensioner och udda pro
portioner talar emot. I beskrivningen av A 43 
känner man däremot genast igen resterna av 
en eldstad, och således finns det bara en eldstad 
i huset. Det förhäller sig med andra ord sä att 
den husplan som visas pä figur 2 a är ganska 
oberoende av det publicerade dokumentations
materialet, eftersom beskrivningarna av an
läggningarna bäde kan stödja och desavouera 

den beskrivande arkeologens tolkning. Det är 
en svaghet. 

Ett hus! Är det inte litet futtigt? Nog har det 
väl funnits flera, säkert ombyggda, hus på plat
sen? Kanske inget lika stort som det uttecknade 
(fig. 1, skuggade anläggningar), men ändå. 
Man skulle kunna tänka sig att stolpparen 
A 14-16, A 27-29, A 42-45 samt A 56-57 (fig. 
1, fyllda anläggningar) tillhörde ytterligare en 
byggnad på terrassen. Vinkeln mellan de två 
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Fig. 2. (a) Helgöhuset, (b) Hus 
Vb i Dankirke. (f) Hus Vb i Dan
kirke projicerat pä Helgöhuset. -
(n) The house at Helgo, (b) Hou
se Vb in Dankirke. (c) House Vb 
in Dankirke superimposed upon 
the Hdgö house. 

uppsättningarna takbärande stolpar i de tvä 
möjliga husen är ftir övrigt ungefär densamma 
som mellan de stenrader som pä nägot sätt 
tycks hänga ihop med husens långväggar. Det 
större huset framstår emellertid som det tydli
gaste mönstret och det är till detta som det är 
lättast att finna paralleller. Därmed lämnas det 
andra huset därhän trots att det metodiskt sett 
är otillfredsställande att bortse från en kontext 
som kan ha påverkat fyndsituationen. 

Börjar man sina jämförelser med eldstaden 
i det stora huset (fig. 2 a), så kan det till en 
början tyckas att den borde ligga i diagonal
krysset mellan de fyra stolpar som omger här
den, sä som man nästan alltid finner det i södra 
Sverige eller Danmark. 

Den planlösning man finner här, med en 
eldstad nägot förskjuten mot det ena stolp-
paret, är emellertid ganska vanlig under järnål
dern i Mälardalen (Olausson 1994; Reisborg 
1994; Göthberg 1989). Detsamma gäller ga-

velkonstruktienierna. Den halvvalmade, med 
hörnstolpar (Ulväng 1992, s. 34 f), finner man 
t. ex. i Klasro (Norr 1992) och i Signhildsberg 
(Hedman 1991, fig. 57), den raka (Ulväng 
1992, s. 34 f.) t .ex. i Skäggesta (Göthberg 
1989) och i Hagby (Lekberg 1993). Just bland
ningen uppträder bl. a. i Uppsala exh Väst
manland (Sundkvist 1994). 

Själva fenomenet, en tre.sättare, leder vitt om
kring till mänga ganska olika hus i Sydskandi
navien (Tesch 1993 med litt; Herschend 1993; 
Sundkvist 1994), men om tresättare är vanliga, 
sä är stolpsättningen pä Foundation l a ovanlig, 
eftersom dess dimensioner är mycket stora. Det 
betyder i sin tur att den grupp av hus, vari 
man skall leta efter paralleller, blir ganska liten. 
1 just detta fäll blir parallellen därtill intressant 
eftersom den innefattar mer än själva huspla
nen. Parallellen är den stora tresättaren med 
de rika fynden i Dankirke söder om Ribe (Han
sen 1990). Figur 2 b visar husets sista fas och 
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huset är med all sannolikhet en hall (Her
schend 1993). 

Ingen kan säga att de tvä husen är identiska 
(fig. 2 c), men de påminner onekligen om var
andra, trots att Helgöhuset är en aning kortare 
och kanske litet smalare, åtminstone vid gavlar
na, än huset frän Dankirke i dess största vari
ant. Variationen i avståndet mellan stolparna i 
stolpparen pä Hdgö, en variation som i sig 
själv är typisk, tyder emellertid pä att detta hus 
varit bredast på mitten, varför båda husen i 
sina glansdagar lätt kan ha gett besökaren sam
ma rumsliga intryck. Egentligen bör det inte 
förvåna att (iverklassen i Sydskandinavien och 
längs Nordskandinaviens kuster kring är 500 
e. Kr. hade samma arkitektoniska grundupp
fattning om samhällets representationsbyggna-
der. De hade, som det t. ex. framgår av bidra
gen i Samfundsorganisation och regional variation 
(Fabech & Ringtved 1991), mycket annat som 
förenade dem. 

Det är i första hand glasfynden som, utöver 
likheterna i arkitektur, gör det värt att jämföra 
husen, och av detta material framgår att Dan-
kirkehuset är äldst (Lund Hansen 1983; Han
sen 1990; Arrhenius 1961, s. 181 f, Näsman 
1984, s. 72 ff, t986 s. 67 f. och 80). Härpå ty
der även den raka gavelkonstruktionen i 
Helgöhuset som kan betraktas som yngre än 
de halvvalmade i Dankirke. Även bristen pä 
guldgubbar i Dankirke kan tyda pä en tidigare 
datering av detta hus. 

Mycket talar som nämnts för att Dankirke-
huset är den friliggande hallen på en storman-
nagärd (Herschend 1993), men det betyder 
knappast att huset varit en festhall utan snarare 
en hövdings eller storbondes kombination av 
privat och officiellt rum, skilt från gårdens 
självförsörjningsekonoini. 

Det är bristen pä kännedom om fyndsprid-
ningen i dessa stora och spatiösa hus som gör 
det svårt att tolka dem, men det tycks ändå 
som om fyndgrupperna guldgubbar, glas, va
pen, brynen, vävtyngder och täljknivar är ut
tryck för den blandning av trosföreställningar, 
lyx, makt och hemslöjd eller »husflit» som 
präglar hallen i Borg (Herschend 1993, fig. 
14), Dankirke (Hansen 1990), Eketorp-II (Her
schend 1993, fig. 15), Slöinge (Rosengren 
1994; Lundqvist 1995) och Dejbjerg (Hansen 

1993), och som skiljer livet i hallen frän gär
dens ursprungliga köksboende (Onsten 1992, 
s. 45 ff). 

Om man nu kan godta att den föreslagna 
husplanen finns, sä har också förutsättningarna 
för att göra spridningsbilder över nägra hallin
tressanta fyndkategorier ändrats högst väsent
ligt, ty tror man på huset, så går det att göra 
spridningskartor över funktionsindikerande 
fynd och relatera dem till en någorlunda rimlig 
vägglinje snarare än en ungefärlig »founda-
tion»-begränsning. Huset sträcker sig dessutom 
nägot längre mot väster än den gängse be
gränsningen pä Foundation l a (Exeavation at 
Helgo III, fig. 61-68), ett förhållande som pä ett 
klargörande sätt skärper skillnaden mellan 
Foundation I a och / b. Det säger sig självt att ris
ken ftir kontaminering, och sekundär förflytt
ning av artefäktmaterialet, är stor. Därför mäs
te spridningsmönstret, oberoende av om man 
söker en källkritisk eller kulturhistorisk tolk
ning, vara mycket entydigt, om det skall kunna 
tolkas. 

Det är påtagligt att det finns två koncentra
tioner av fynd i huset (fig. 3 a-d), sä som man 
mot bakgrund av Lundström 1970 kunde vän
ta. Det finns å andra sidan en väsentlig skillnad 
mellan innehållet i dessa spridningar, eftersom 
guldgubbar och vapen utesluter varandra (fig. 
3 b). Även vävtyngder tycks begränsade till 
samma del av huset som guldgubbarna (fig. 
3 c). 

Det betyder att vävtyngder, brynen och tälj
knivar hör ihop i husets östra del (fig. 3 c) me
dan vapen, knivar och brynen skall ses som ett 
enhetligt komplex i dess västra del (fig. 3 b, c). I 
båda aktivitetsområdena i huset är det glasskär
vorna som dominerar. Figur 3 a karterar de 
igenkännbara fragmenten av reticellaglas, sna-
bel- och spetsbägare, vilka blandas i båda sprid
ningarna samtidigt med att mellan 20 och 30 
procent av de tre skärvtypema ligger inom hu
sets väggar. 

Naturligtvis ligger blott ett fåtal fynd in situ 
och mänga har, av aktiviteter som också kan ha 
avsatt helt ovidkommande fynd, transporterats 
bort från det område som karterats. Fynd
spridningens enkla struktur tyder dock inte pä 
att sentida aktiviteter haft något avgörande in
flytande, även om man kan anta att fynden i 
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Fig. 3. Fynaspridningar i hallen pä Foundation l a pä Helgo, (a) Fragment av reticellaglas, snabel- och spetsbäga
re, öppen triangel, (o) Guldgubbar, öppen kvadrat; vapen, fylld kvadrat, (c) Knivar, fylld triangel; vävtyngder, 
ring, brynen, prick, (d) Isaritmkarta över fyndspridningens tyngd. Den fiirsta isaritmiska kurvan markerar områ
den med minst ett fynd per m2. Den fyndrikaste kvadratmeter innehåller 8 fynd och hela huset (125 m2) 90 fynd. 
- Find distribution in the hall on Eourubilion I a dl Helgii. (fl) Fragments of filigree glass, claw- and cone beakers, 
open triangle. (b) Guldgubbar, open square; weapons, filled square. (c) Knives, filled triangle; lexim-weight, a 
ring; whetstones, a dot. (d) Density map of the lind distribution. The first isarithmic curve marks areas with at 
least 1 find per m2. Tlie most dense square nu-lre contains 8 finds, and the whole house (125 m2) 90 finds. 
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den lågtliggande norra sidan av husets västra 
del är överrepresenterade. Fyndspridningen 
styrker med andra ord tolkningen av huset 
som den äldre järnålderns hall även om det 
övergivits under yngre järnälder. Fyndsprid
ningen tycks dessutom visa att det finns två 
grupper av människor som vistats i byggna
den (fig. 3 d): dets de som häller till i östra si
dan och som befinner sig mitt i hallen som 
vardags- och representationsrum med ideolo
gisk, kultisk förankring utan att betona den 
vapenföre mannens makt, dels de som häller 
till i den västra delen, som just är de väpnade 
männen. Det förefaller således sannolikt att 
det är storbonden eller hövdingen som med 
sin familj huserar i öster, medan hans huskar
lar och följeslagare eller hjältar-på-besök häl
ler till i husets västra del. Den östra delen av 
huset speglar ett permanent boende, men i 
den västra delen kan man tänka sig att boen
det varit av mer tillfällig natur. Hövdingen be
höver inte ha haft nägon hird, men det är an
märkningsvärt att han delat på sitt förråd av 
glas, om inte just glasen relativt ofta kommit 
till användning i två nägot skilda samman
hang. Det verkar dessutom bestickande att 
fyndspridningarnas tyngdpunkt, som uttryck 
ftir vilka som vistats i husets olika delar, ligger 
lågt i norr och litet perifert i den ena delen av 
huset och högt i söder i den andra och mer 
centrala delen. Hur man än vill uppfatta skill
naden, så verkar den vara uttryck för någon 
sorts medveten polarisering i huset. Kanske 
skall det också ses som typiskt att rika glasfynd 
hör ihop med husens sidoskepp eller områ
den strax intill väggarna. Sä är det i Borg i 
Lofoten (Munch & Johansen 1988), och kan
ske i Dejbjerg (Hansen 1993) och i Dankirke 
(Hansen 1990). Mycket tyder på att koncen
trationerna av stora glasskärvor längs väggar
na, i väggrännor och i stolphål är resultatet av 
att husen blivit vandaliserade och glasen av
siktligt krossade pä hyllor och i skåp. 

Väljer man att tro pä tolkningen av huset pä 
Foundation I a, så har man skaffat sig ytterligare 
ett argument för att överklassen i folkvand
ringstidens Skandinavien hade mycket likarta
de kulturideal och det är särskilt trevligt att 
salsbyggnaden i det sammanhanget framstår 
som nägot mer, och mer komplext, än det 

mjödhus där sagans storvulna och talträngda 
hjältar trivdes så bra. 

Sett pä litet håll mäste man emellertid er
känna att tolkningar av Foundation l a alltid 
blir ganska spekulativa och man kan inte fri
göra sig från tanken att den enda anledning
en till att det går att hitta paralleller till kon
texten Foundation I a, står att finna i tolkning
arna av jämförelsematerialet. Helgödokumen-
tationen är med andra ord i mänga stycken 
passiv och formbar allt efter tycke och smak. 
Det mäste därför också påpekas att den tolk
ning som framförts här inte alltid går ihop 
med andra tolkningar. Det hus som .Arrhenius 
(1988), inte minst mot bakgrund av fosfater-
nas fördelning på terrassen, har argumenterat 
för, måste t. ex. vara en äldre konstruktion än 
den som diskuterats här. Det är inte självklart 
att det förhåller sig så, och det är inte troligt 
att dokumentationsmaterialet kan avgöra frä
gan. 

Just på grund av sin formbarhet måste 
Hdgö med jämna mellanrum tas upp till dis
kussion, ty det är viktigt att publikationen al
drig fär status av ett oberoende material till be
lysning av det som en gång var projektets mål
sättning, nämligen: struktur och förändring i 
det svenska samhället, under det första årtu
sendet av vår tideräkning, särskilt med hänsyn 
till förhållandena i Mellansverige. 
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