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Replik 

Debatt 115 

I inledningen till Sven Rosborns kritiska syn
punkter på Helgeandsholmsboken formuleras 
i det närmaste en önskan om att en grävning 
skall rapporteras i stencilform och därefter 
glömmas. Så resonerade däremot inte vi vad 
gällde Helgeandsholmen. Det som av Ros-
born har uppfattats som av massmedia upp
blåsta och konstlade sensationer, uppfattades 
av oss inblandade som ett osedvanligt an
vändbar t och i många stycken högintressant 
material som borde publiceras för en bredare 
publik — bl.a. den publik som under hela 
grävningen visat ett mycket stort intresse för 
arbetet på Helgeandsholmen. Att en utgräv
ning i Stockholms centrum blev så uppmärk
sammad är knappast förvånande, eftersom 
det i Stockholm finns fler människor än i lan
det i övrigt. Det stora intresset var inte desto 
mindre en källa till glädje för de arkeologer 
som grävde på Helgeandsholmen, och det 
kan kanske på längre sikt bidra till bättre 
förståelse för det antikvariska arbetet på and
ra platser i vårt land. Men det ställde också 
krav på de arkeologiska myndigheterna att se 
till att resultaten av utgrävningen ganska 
snart fick en bred och någorlunda lättillgäng
lig publicering. En senkommen redogörelse 
— eller ännu värre ingen alls — skulle sanno
likt ha skadat svensk arkeologi mer än en 
tidig publicering byggd på delvis preliminära 
resultat. 

För att publikationen skulle kunna bli för
verkligad, var vi tvingade att sammanställa 
den omedelbart efter fältarbetet och i sam
band med rapportarbetet. På detta sätt fanns 
samtliga arkeologer samlade, och utan samt-
ligas medverkan hade det inte gått att bearbe
ta det stora materialet. Arbetet på Helge
andsholmen innebar att arkeologerna under 
flera år deltog i en vetenskaplig process med 
diskussioner och seminarier. Samarbetet var 
mycket gott och den samlade kunskapen 
kring objektet var omistlig vid en publicering. 
Vid ett eventuellt avbrott i arbetet skulle ar
betsstyrkan ha spritts som agnar för vinden 
och varit omöjlig att åter samla i sin helhet. 

Genom en omedelbar publicering hade vi 

också samtligt fynd- och dokumentationsma
terial samlat i för ändamålet hyrda lokaler. 
Valet stod alltså mellan att skriva någonting 
och fa kritik för att vissa analyser saknades 
eller att kanske aldrig få en möjlighet att skri
va någonting alls och fa kritik för detta. Med 
dessa två alternativ var valet lätt, särskilt som 
det var uppenbart att det inom överskådlig 
framtid inte skulle kunna ställas några medel 
till förfogande för fördjupade vetenskapliga 
undersökningar. Trots de saknade analyserna 
beslöt vi alltså att skriva en bok om utgräv
ningen på Helgeandsholmen. 

Rosborn anför mycken kritik mot att de 
dendrokronologiska resultaten inte finns med 
i publikationen, och denna brist kan kräva sin 
förklaring. För det dendrokronologiska arbe
tet på Helgeandsholmen anslogs en större 
summa, men då det inte fanns normalkurvor 
för Mälardalen, varken för ek eller barrträd, 
gick alla resurser åt för att bygga upp sådana 
normalkurvor. När utgrävningen var slut, 
fanns inte längre någon möjlighet att få bevil
ja t ytterligare medel. Vid denna tidpunkt 
stod också normalkurvan färdig, men ingen 
möjlighet fanns att bearbeta materialet från 
utgrävningen utöver det begränsade antal da
teringar som redan gjorts. Inget tillskott av-
medel fanns i sikte inom rimlig tid. Att i 
denna situation sätta sig ner i overksamhet 
och vänta på bättre tider hade varit att för
kasta och förneka det övriga materialets möj
ligheter, samt troligen också att förkasta möj
ligheten att kunna publicera. Jus t nu, i skri
vande stund (februari 1984) har det dendro
kronologiska arbetet återupptagits. 

Rosborns rädsla för att rekonstruktionen av 
Helgeandsholmens medeltid skall falla sam
man som ett korthus i och med att en den
drokronologisk datering blir gjord är dess
utom obefogad och överdriven. Hur bar sig 
arkeologerna åt innan dendrokronologin 
fanns? Skall alla icke-dendrokronologiskt da
terade hypoteser anses som rangliga korthus? 

Liksom en del andra läsare har Rosborn 
uppenbarligen missuppfattat det första skedet 
i Helgeandsholmens historia. Det var inte på 
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1200-talet som udden grävdes av utan under 
vikingatid. Genom analyserna visar det sig 
att materialet i den omtalade utfyllnaden, 
norr om den östra ön, kan dateras till vikinga
tid (enligt C14). Den nu påbörjade dendrokro
nologiska analysen styrker och preciserar den 
tidigare C14-dateringen. Att det hände något i 
området under vikingatid har såväl pollen-
som diatoméanalyser från Helgeandsholmen 
och Laduviken påvisat (Helgeandsholmsbo-
ken sid. 32 ff). Av de stratigrafiska resone
mangen i boken (sid. 45, 50) torde det även 
för den uppmärksamme läsaren framgå, att 
schaktningsarbetet försiggick före 1200-talet 
och med största sannolikhet på vikingatiden. 
Rosborn hävdar att det inte finns något som 
helst belägg för att det ursprungligen varit en 
udde som har stuckit ut från Norrströms söd
ra strand. Belägget finns dock i form av en 
undersökning och ett utlåtande från några av 
landets bästa geologer på området. 

Nästa skede i Helgeandsholmens utveck
ling infaller enligt den i boken framförda hy
potesen vid 1200-talets mitt. Rosborn hävdar 
utifrån myntdateringarna att det lika gärna 
kan ha infallit en bit in på 1300-talet, men 
mynten, från 1320 och framåt, låg över rasera
de anläggningar, nämligen dels över den rase
rade muren, vars rasering indikeras inte en
bart av de block som Rosborn anför utan 
också av att skalmursfyllning påträffades runt 
de nämnda blocken, dels över den vall av 
kalkbruk som tyder på att ett hus tidigt har 
stått på västön. Lagerföljderna i utgrävning
ens undre delar visade dessutom alldeles tyd
ligt att det förekommit en betydande aktivitet 
på platsen innan muren raserats, och det är 
dessa lager som i den relativa kronologin 
sammanförts till utgrävningens fas 1 (sid. 23: 
" F r å n de första spåren av mänsklig aktivitet 
till dess att helgeandshuset byggdes i början 
av 1300-talet"). Denna läs har givits den ab
soluta dateringen till "1200-talets senare d d " 
(t.ex. sid. 201) på grund av 1) att dessa lager 
som sagt ligger under murens raseringslager 
och under de äldsta myntfynden, 2) att de i 
sin helhet ligger under de lager som klart kan 
knytas till Helgeandshusets verksamhet och 
3) att det inte förefaller troligt att en så kraftig 
mur raserats omedelbart efter det att den 

uppförts. Eftersom Helgeandshuset kommit 
till platsen senast 1320 och möjligen redan 
1301, måste fas 1 därför rimligen föras ned i 
1200-talets senare del. Det är för övrigt på 
grundval av detta som den keramik sedan 
daterats som påträffades i lagren från fas 1; 
däremot är det inte, som Rosborn tycks tro, 
så att dessa lager daterats på grund av att där 
funnits keramik av en viss typ. 

Att muren inte är en bogårdsmur utan en 
försvarsmur anser vi som tämligen klarlagt, 
dels genom det i boken publicerade hypotetis
ka resonemanget, dels genom de nya dendro
kronologiska analyserna, som styrker en date
ring till omkring 1250. Att muren måste föras 
ned i 1200-talet förefaller också åtminstone 
oss sannolikt, däremot medger vi gärna att 
kopplingen till Birger Jarls aktiviteter i Stock
holmsområdet är en hypotes med flera osäkra 
punkter . Men detta har vi markerat i texten, 
anser vi, genom exempelvis följande: " O m 
den här framförda tolkningen av de äldsta 
spåren efter byggnader och andra anläggning
ar i Norrström är riktig och om de, såsom 
antagits, kan dateras till 1200-talets mitt, inne
bär det också att utgrävningarna i Helgeands
holmen bidrar till att kasta nytt ljus över det 
allra äldsta skedet i Stockholms historia" (sid. 
75) samt i not 7 till det citerade: "De tankar 
som framförs i kapitlets återstående del är 
medvetet spekulativt hållna. De är etl försök 
att ge de äldsta arkeologiska lämningarna på 
Helgeandsholmen en möjlig tolkning." 

För övrigt kan vi lugna Rosborn med att 
å tminstone de delar av kritiken som bemötts 
ovan kommer att genomarbetas och publice
ras dels i en dendrokronologisk rapport, dels i 
undertecknad ö d m a n s kommande doktors
avhandling, vilken behandlar perioden vikinga
t id- I 300-tal i Stockholms utveckling. Succes
sivt har också kommit, och kommer, rappor
ter av de olika inblandade naturvetarna. 

Vad gäller den andra huvudpunkten i Ros
borns kritik, nämligen frågan om kyrkogår
dens och Helgeandshusets storlek skulle vi på 
samma sätt som för frågan om den äldsta 
bebyggelsen kunna gå in på en mera detalje
rad diskussion, men varken Fornvännens sidut-
rymme eller ämnets vikt tillåter detta. I stäl
let nöjer vi oss med att konstatera att frågan 
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om kyrkogårdens storlek verkligen låter sig 
diskutera och att vi i våra beräkningar i kapi
tel 5 inte underlåtit att markera osäkerheten i 
de redovisade värdena (t.ex. sid. 123: "Upp
skattas kyrkogårdens användningstid till . . . 
Räknar vi vidare med . . . måste betraktas 
som trolig . . . Ingenting motsäger . . . " ) . Det 
är mycket möjligt att Helgeandsholmsboken 
uppger för låga tal för antalet gravlagda, men 
det är lika troligt att Rosborn pressat beräk
ningarna för långt åt andra hållet. Rosborns 
alternativ till analys av kyrkogården är ett 
intressant utkast till en fortsatt undersökning 
av det osteologiska materialet från Helge
andsholmen. Låt oss hoppas, att det — trots 
den negativa ton som det fatt i Rosborns arti
kel — kan fungera som stimulans till förnyad 
forskning på detta område. En forskning som, 
om man ser till berörda myndigheters vilja att 
satsa pengar på långsiktiga undersökningar 
på Helgeandsholmsmaterialet, tycks vara lika 
avlägsen idag som den var 1980/81. I den 
situation som rådde när grävningsarbetet av
slutades, stod vi som redan sagts inför valet 
att skriva, vad vi ansåg att vi visste, och att 
inte skriva något alls. Vi valde alltså att skri
va, och vi ansåg att det var vår skyldighet att 
ge den tolkning som vi menade (och fortfa
rande menar) var den rätta — med full rätt 
för andra att sedan fortsätta diskussionen på 
ett konstruktivt sätt. 

Men en sådan diskussion förutsätter inte 
bara att man tolkar det arkeologiska materia
let rätt — den förutsätter också att man i 
möjligaste mån försöker förstå det samhälle, 
dä r de arkeologiska lämningarna en gång bil
dades. På den punkten tycks det oss att Ros
born syndar. Han förbiser uppenbarligen att 
sockenkyrkornas begravningsrätt var en reali
tet, som svartsjukt bevakades av församling
ens, i detta fall Storkyrkans, kyrkoherde. Om 
man däremot, som vi gjort, accepterar be
gravningsrätten som en realitet, innebär det 
att man måste anta att en stads befolkning 
gravlagts på stadsförsamlingens kyrkogård 
och ingen annanstans — till dess att motsat
sen bevisats. För Stockholms del finns inga 
positiva bevis i det skriftliga materialet att 
Helgeandshusets eller klostrens kyrkogårdar 
använts för andra än dem som hade anknyt

ning till dessa institutioner — däremot är det 
väl belagt att staden hade en fattigkyrkogård 
på Södermalm. Vi kan inte finna något i Hel
geandsholmsmaterialet som motsäger denna 
bild av det medeltida Stockholms begrav
ningsvanor, inte ens om man med Rosborn 
ökar de gravlagdas antal med ett par tusen. 
H a n antar vidare beträffande Helgeandshu
sets storlek anakronistiskt, att storleken på en 
inrättning av detta slag stod i ett proportio
nellt förhållande till stadens invånarantal. Ett 
sådant tänkesätt har säkerligen varit stadens 
medeltida fäder helt främmande. För det för
sta hade de inte något säkert grepp om hur 
många själar som fanns i staden, då det statis
tiska underlaget felades dem, och för det and
ra ansåg de säkert, att det var institutionens 
förmögenhet, i detta fall cirka 25 landbohem-
man och ett antal stadsfastigheter, som skulle 
avgöra hur många som kunde tas in på insti
tutionen; att skjuta till medel ur stadens kassa 
kunde det aldrig bli tal om. Det kan då inte 
vara orimligt att jämföra med andra institu
tioner som vi känner bättre: Uppsala helge
andshus hade också ett 25-tal landbohemman 
och minst 24 intagna, Liibecks helgeandshus, 
vars byggnader upptog en betydligt större yta 
än den som kan ha varit tillgänglig för helge
andshuset i Stockholm, hade vid 1400-talets 
mitt ett 80-tal intagna och vid 1600-talets 
mitt ett 110-tal (sid. 70 not 8). Att då säga att 
Stockholms helgeandshus haft "20-25 sjuka 
och på sin höjd lika många friska åldringar" 
kan knappast vara oriktigt och otillåtet, men 
det blir självfallet aldrig mer än en kvalifice
rad gissning. 

Låt "gissningarna" eller med ett finare ut
tryck "hypoteserna" — både vad avser hol
mens äldsta skede, de gravlagdas antal och 
Helgeandshuset storlek — bli utgångspunk
ten för en ingående diskussion, men låt dem 
inte bli grunden för den form av totalangrepp 
som Sven Rosborn framför i sin artikel. Det 
torde alla — och framför allt medeltidsarkeo
login — vara mer betjänta av. 
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