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Knut den store och sveariket
Slaget vid Helgeå i ny belysning

Händelserna kring det s k slaget vid Helgei ar 1026' hör till de mest omdebatterade i äldre nordisk historieforskning. Efter Ove Mobergs p i många
sätt klargörande utredning år 1941 i avhandlingen Knut den store, Olav N a raldsson och Sverige,' tycks dock fragan ha konimit att uppfattas som i det
närmaste slutbehandlad och diskussionen ha avstannat. Enligt min mening
rymmer emellertid den gängse bilden av dessa tilldragelser en så stark inre
motsägelse, att det är motiverat att ta upp problemet till förnyad debatt.
Det bör i så fall ske utifrin ett vidgat kallperspektiv, där de litterära källorna vägs mot andra och oberoende kallgrupper såsom mynt, ortnamn
och geografisk-topografiska förhållanden.
Var slaget vid den "heliga ån" stod är en friga som faktiskt aldrig på allvar har ställts. A r det verkligen s i självklart att slaget utspelades i Skine?
I detta bidrag framläggs hypotesen, att "slaget vid Helgeå" i själva verket stod vid ett helt annat Helgå, beläget i sydöstra Uppland.
1 uppsatsens första och grundläggande del redovisas argumenten för
denna slutsats, baserad p i de kallor som kan bedömas som nigorlunda
samtida. H ljuset av de resultat som därvid uppnås, diskuteras därefter några av de prosaiska kallorna uppgifter om slaget, samt görs ett försök att bedöma den politiska situationen efter slaget.

Slagets iatging och ioka8iserring
De skriftliga kallorna
Den isländska sagatraditionen har formedlat uppgifter om slaget vid Helg e i i ol@saga hins helga (den "legendariska" Olavssagan, ca 12103, Fagrskinna (ca 1220), Snorres Saga d l á f s Konungs hins helga i Weimskringla
(1230-talet) samt Flateyarbók (1380-talet).~Som uttryck för en dansk och
Scandia. band 52:2. 1986
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engelsk tradition står Saxo's Gesta danorum (ca 1200) och William av Malmesbury's De gesris regis angiorum (ca 1125).
Kallor av denna art miste bedömas med stor försiktighet. H sin banbrytande uppsats av år 1910, Mnut den stores skdnska krig, konstaterade kauritz Weibull att den prosaiska traditionens skildring av slaget, inte minst
Snorres litterärt masterliga berättelse, ur bl a lokaltopografisk synvinkel ar
så motsagelsefull och orimlig, att den måste bedömas som en fri litterar
produkt, oanvändbar för en vetenskaplig rekonstruktion av handelseförB o g p ~ tSedan
.~
dess har all seriös diskussion i amnet inriktats p i de f i samtida kallorna.
H klartext, dvs vid namn, omnamns slaget endast i tv5 kallor av mer ursprungli natur. Den ena ar den islandske skalden Ottar svartes "Knutsdrápa",'troligen frin 1026 Ottar var hirdskald hos sveakungen Olof Skötkonung åren närmast f6re dennes död ca 1022, därefter under nagra år hos
Olav Haraldsson av Norge. Den andra kallan ar den anglosaxiska krönikan.
Indirekta anspelningar på slaget har man ansett sig finna i bl a Sigvat
Thovdarsons "Knutsdrápa" (ca 1038), Thord Sarekssons "RkPi3udrápa"
(troligen 1031) och i H&rek Eyvindamsons "Lausavisur" (ca 1027),7 samt
slutligen i Knut den stores bekanta brev från Rom t311 hans engelska undersatar (1027).~

Slagets utgång
Huvendaktiererna i slaget var de tre nordiska konungarna, Knut den maktige av DanmarklEngland, Olav Haraldsson av Norge och Anund Jacob av
Sverige. D e synes alla ha varit befryndade. Mnut skall ha varit halvfarbror
ta11 Anund och dennes syster Astrid, som i sin tur var Olavs hustru. Olav
och Anund var således svågrar. Anund kan vid denna tid ha varit 17-18 år.
De samtida kalfloritma motsäger inte huvuddragen av Snorres skildring av
fientligheternas upprinnelse och inledning. Efter sin farfar och far, Harald
Gormsson och Sven Tveskaigg, gjorde Knut anspråk på Norge som sitt arvland. Han lat, troligen 1025, framföra krav att Olav skulle underkasta sig
Knut såsom hans länderman. Olav nekade. Knut startade då krigsrustningar i England. Olav vande sig emellertid t811 svägern Anund och föreslog vapenallians. Om hösten for Knut med stort följe till Danmark och satt dar
om vintern. Genom sändebud och gåvor skall Knut ha försökt att vinna
Anunds vänskap, men utan framgirng. Nar våren kom for Knut tillbaka till
England, överlämnande styret i Danmark tiP1 svågern Ulf och till sin unge
son Hardeknut. Under sommaren angrep Olav med sin flotta Sjalland
samtidigt som Anund med sin flotta harjade Skåne. Under tiden hade
Knut hunnit samla en vaildig har och flotta i England. Han seglade över
med sina styrkor till Limfjorden, dar han förenade sig med Ulf och Har-
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deknut. Inför detta hot fann Olav och Anund för gott att dra sig undan
österut.
Enligt sagatraditionen styrde kungarna därvid till den "heliga i n " (hinn
helga, á en helga). Den utpekas som belagen i Skäne, antingen direkt som
i Fagrskinna och den legendariska Olavssagan, eller mer indirekt som hos
Snorre. Att det är den bekanta Helgean i Skåne som avses står utom allt
tvivel, och Helgeå utpekas för övrigt ocksi direkt av Saxo. Där stod ett
stort slag. Såväl de samtida kallorna som den litterära traditionen uppger
att båda sidor därvid led stora förluster. Länge ridde osäkerhet om slagets
faktiska utging. I Snorres skildring tecknas bilden av en militär framgång
för Knut, som Snorre emellertid samtidigt g@rtydliga ansträngningar att
skyla över. Ottar utpekar bestämt Knut som segrare: S v i u m Iznekkatr Ijh
. . . bars O en helga . . . heitir ("Du slog svearna vid den helga in9').H en annan vers kall? Ottar Knut för Svia Ijrengvir ("den som sätter svearna i
trängmål").' A andra sidan anger den anglosaxiska krönikan i sin E-version att svearna behöll valplatsen ("Sweon heafdon weallstowe
geweald") . l 0
I sin bedömning lade kaurits Weibull stor vikt vid att Knut hölls som segrare av den nordiska traditionen; som ju vanligtvis är pronorsk. Inte ens sagatraditionen lyckas ju helt dölja Knuts framging. En bekräftelse gå att
'hans tolkning var riktig fann Weibull i ett silvermynt, slaget i Sigtuna av
Thormodh, Sveakungens myntmastre, med inskriptionen CNUT REX SV,
Knut, svearnas konung. Weibull menade därför att när Knut följande i r i
sitt ovannamnda Rombrev titulerade sig rex partis suanorum, "konung
över en del av svearna", detta atergick på en politisk verklighet, nämligen
den att Knut som en följd av slaget vid den "helga än" under en tid innehade den politiska makten i sveariket." Den anglosaxiska krönikans uppgift
att svearna behöll valplatsen ansäg Weibull darför helt enkelt måste vara
felaktig. Till samma uppfattning anslöt sig några år senare Curt ~ e i b u l 1 . I ~
För att vinna klarhet i denna friga företog Moberg i sin avhandling en inträngande analys av den anglosaxiska krönikans t v i olika versioner av det
aktuella avsnittet. Han kunde övertygande visa att E-versionens uttryck
Sweon heafdon weallstowe geweald, vilket uttytts "svearna behöll valplatsen", tillkommit genom en feltolkning av en äldre versions formulering
Sweone haefdan waelstowe, som i själva verket ar den formulering som möter oss i F-versionen. Denna fras sltulle ha precis motsatt betydelse, namligen svearna låg kvarpd valplatsen, dvs svearna besegrades. Moberg menade också, att William av Malmecbury's uppgift att det var Knut som segrade troligen emanerade just f r i n den ursprungliga gemensamma förlaga till
F- och E-versionen. l"
Efter Mobergs utredning kan man siledes inte längre saga att det råder
någon motsägelse mellan de samtida kallornas utsago om slagets utgång.
Det var Knut som segrade och Anund och Olav som förlorade i drabbningen vid den "helga än". D e samtida kallorna anger för övrigt klart att det i
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detta slag val- svearna och inte Olav som var Knuts huvudmotståndare.
Trots detta resultat har få forskare (ej heller Moberg) varit beredda att
biträda Weibulls uppfattning, att Knut efter slaget skulle ha fått ett poPitiskt inflytande i sveariket. Aven om tanken efterhand vunnit stöd hos vissa numismatiker, kan den dominerande uppfattningen ändå sammanfattas
på följande vis: låt vara att Knut segrade vid Hetgei, men nigon politisk
betydelse fick detta knappast.
På satt och vis ar denna ståndpunkt begriplig eftersom de litteriira PiaPlorna helt tiger om ett shdant Inflytande för Knut. Man har d i pekat p i en del
besynnerligheter i den tidens myntslagning och menat att Knuts Sigtunamynt inte ar "akta". Om man vid sveakungens myntverkstad som fbirebilder till Anunds mynt anvande riktiga Knutsmynt, kunde till exempel stampelskararen av misstag ha skrivit Knuts namn i stallet för Anunds. En annan möjlighet vore att Knut lat pragla dessa mynt i sitt eget Band som nigon
slags politisk markering. Nyligen vadrades till och med den gamla tanken
att CNUT REX SV skulle betyda "Knut, slavernas konung", under hanvisning till att Knut ocksa kan ha innehaft vissa slaviska omriden.14
Detta ar enligt min mening ganska pressade tolkningar, som har sin
yttersta grund i en felaktig premiss om lokaiiseringen av slaget vid Helgeå.
Men misstron mot Lauritz Weibulls tes ar förvånande aven ur den aspekten att den ju faktiskt ar grundad p i flera av varandra oberoende samtida
kallor och inte heller motsiigs av någon uppgift i sidana kallor. Anledningen tBYI denna skepsis mot WeibulPs slutsats a r inte klart uttalad. E n ar säkert
att Ante någon samtida 1ia41a bekraftar Knuts egen uppgift att han skulle
vara herre B svearnas rike efter slaget. En annan orsak ar enligt min uppfattning svårigheten att förestalla sig att en militar seger för Knut över
svearna i en drabbning inom Danmarks granser automatiskt skulle ha givit
honom makten i svearnas karnland s i Iingt bort som 500-600 kilometer
friri valplatsen. Just denna motsägelse kan fe sig som ett oöverstig8igt hinder f8r accepterandet av tanken att Knuts seger vid den "helga ån" gav honom politisk makt i sveasiket. Mer an något annat torde uppfattningen om
att slaget utspelades vid Helgei i Skine ha bidragit till svårigheten att godtaga äktheten i Knuts Sigtunamyntning och i hans titulatur i Rombrevet,
"konung över en del av svearna".

D i Weibull publicerade sitt arbete i r 1910 var endast några få Sigtunamynt
med Knuts namn kanda. Endast ett av dessa bar texten CNUT REX SV.
Emellertid har källaget varit ett helt annat åtminstone sedan 9948, d5 kars
Eagerqeaist publicerade sin undersbjkning över Anunds och Knuts Sigtunamyntning. H dag uppgir antalet kanda mynt som attribuerats till Knut till
närmare treltio.15 Av dessa bar 41 på itsidan inskriften CNUT REX SV.
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fig I Mynt slaget för Knut den store i Sigtuna. Atsidans text (t v): @NUSREX SP
(SV). Frånsidans text (t h): THOWhfOTH O N SIM. - Frinsidan uppvisar stampeiidentitet med ett mynt slaget för Anund i Sigtuna.

Åtsidan p i dessa mynt har präglats med en och samma stampel, men för
frinsidorna har inte mindre an Syra olika stamplar kommit till användning.
Som myntmastare p i samtliga CNUT REX SV-mynt figurerar Thormodh. (Fig I ) . Till detta kommer ett tjugotal mynt med Knuts namn men
med förvirrad titulatur, dar likval texten p i fransidan anges Sigtuna som
myntort. Dar myntmastarnamnet ar lasligt ar det Thorrnoalh. För hela denna myntning har minst 4 itsidestampiar och 7 frinsidestamplar anvanis,
Dartill kommer ett mynt dar Knut tituleras Norges konung och ett dar han
tituleras Englands konung, med myntmastarna Selvine respektive Wulf.
och med Sigtuna. som präglingsort.
Eagerqilist avvisade tanken att Knuts Sigtwilarárynt inte skulle vara akta.
Han pekade bl a p i att adversen p i vissa CNUT REX SV-mynt avviker
f r i n alla kanda danska och engelslta mynt vilket talar mot tanken p i en
kopiering av främmande mynt. Han påpekade ocksi att dessa mynt inte visar minsta spar av den textförvanskning som brukar uppträda vid efterbildning. Han noterade aven att det Cavervagande antalet av Knuts Sigtunamynt bar myntmastarnamnet Thormodh. Denne ar okänd p i danska och
engelska mynt. Han upptrader eridast p2 d e omedelbart föregående
Anundsrnynten och maste uppfattas som svehkungens egen myntmastare
i Sigtuna. Myntgrldppen som helhet förekommer dartill i flera typer och varianter. Till detta fogade Lagerqvict flera exempel p5 typidentitet mellan
Anunds och Knuts Sigteinasnyne. Av sarskait htresse ar emellertid att kagerqvict kunde konstatera féirekomsten av stampelkoppling mellan ett
Anundsmynt och ett CNUT REX SV-mynt, som ,visar att de har slagits
med samma. frånsidestampei.
Som numismatiker ansåg kagerqvist den slutsatsen klar, att Knut den
store nigon gång under tiden frin 4028 till början av 1030-talet lat slå mynt
i Sigtuna. Hans stailningstagande har biträtts av flera ledande numismatiker s5som Brita Malmer och Michael h4011ey .l6
l
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Elgr vill Jag fasta uppmarksamheten på fyndbilden för Knuts Sigtunamynt. Saken ar att endast ett av de omkring trettio mynten har säkert belagd fyndort i sydvast (Lubeck). Ett harrör frän Oland. Alla övriga fynd
har en markant nordostlig och nordlig utbredning: Trondheim, Ångermanland, Dalarna och Finland, vartill kommer mynt i samlingar i östra
Svealand. Iögonenfallande ar de tre fyndplatserna i sydvästra Finland (Fig
2 ) . Denna fyndspridning visar att Knuts Sigtunamynt i första hand cirkulerat P den nordöstra och norra delen av det nordiska området, vilket i sin tur
styrker antagandet att de verkligen ar slagna i Sigtuna.

Fig 2 Spridningen av mynt som hänförts till Knut den stores Sigtunarnynening. Obs
att markeringen för ett fynd med CNUT REX SV-mynt i Alböke på o l a n d av misstag fallit bort.

Knuts Sigtunamynt måste betraktas som en samtida historisk kalla av
första rang. Myntningen ar oberoende av d e övriga skriftliga källorna.
Dessa mynt måste ses som ett avgörande argument för att Knut en tid efter
slaget vid den "helga ån9'agde politiskt herravälde över det centrala svea-
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omrädet. Knuts Sigtunamyntning bör därför ses som en bekraftelse pä riktigheten i de anspråk som Knut i andra sammanhang gjorde på att betraktas som härskare över en del av sveariket. Som ovan nämnts titulerade sig
Knut våren 1027 "konung över en del av svearna". l[ själva verket ingär,
som Curt Weibull fast uppmärksamheten på,17 titeln svearnas konung
("rex swenorum", "rege suenorum") aven i handskrifter av Knuts lagar
frän tiden efter 1026." Dessa Knuts anspråk förefaller ha motsvarats av en
politisk realitet.
Den sammantagna informationen om Knut den stores Sigtunamyntning
ger säledes ett övertygande besked om att den verkligen utförts i Sigtuna
på Knuts uppdrag. Mot denna bakgrund synes det mer motiverat att ifrägasatta den traditionella lokaliseringen av slaget till Skäne, än att läta denna
fördunkla tolkningen av Knuts Sigtunamynt.

De skriftliga kallornas uppgifter o m slagets lokalisering
Knuts herravälde i sveariket ar knappast möjligt att förstä som en direkt effekt av en militär drabbning i Skäne. Jag kan endast se en möjlig tolkning
-eller snarare två varandra närliggande - för att komma till rätta med denna sjalvmotsagelse. Den ena skulle vara att, om ett slag verkligen ägde rum
vid Helgeå i Skäne, ytterligare en drabbning, som källorna i s i fall förtigit,
kort darpå utspelades aven i Svealand. Men d i är steget mycket kort till
den andra och längt sannolikare tolkningen, namligen att slaget inte ägde
rum i Skäne utan i Svealand.
Den fråga som då genast inställer sig ar: varifrån kommer uppgiften att
slaget vid den "helga än" skulle ha ägt rum i Skåne? Ja, inte ar det frän de
samtida kallorna. Visserligen har den anglosaxiska lcrönikan en formulering, som kunde tolkas som att slaget ägde rum i Danmark: "Her for Cnut
cyng to Denmarca med scipan to kam Holme. z t ea b z r e halgan".19 Om
Skåne ar dock inte tal. I själva verket ar det fullt möjligt att denna formulering endast ger uttryck för en kronologisk sekvens, nämligen den att Knut
detta år for till Danmark och att han därefter var inblandad i ett slag vid
den "helga än". Mycket talar för att nedtecknaren inte visste var denna heliga å var belägen. Man skall komma Ihåg att krönikans notiser om Just
Knut och hans söners tid ingalunda är samtida i den meningen att de nedtecknades år för är, utan att de av allt att döma nedskrevs först längt efteråt.
Det finns har skäl att rikta uppmärksamheten pä en notis i William av
Malmesbury's krönika (ca 1125). Som Moberg visat kan Williams uppgifter om slaget möjligen återgä pä den grundläggande förlagan till E- och Fversionerna i den anglosaxiska krönikan. William ger den intressanta upplysningen att Knut martern in swevos tvanstulit, med andra ord, att han
"förde över kriget till svearna". "Dessa", säger han vidare om svearna, "ar
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grannar till danerna och genom ihärdiga stämplingar förtjänta av Knuts
vrede. Först råkade han i bakhåll och förlorade många av sina man. Men
till slut ordnade han sina styrkor och drev de pitrangande på flykten. HQVdingarna Ulf och Eiglaf tvang han kapitulera."20D e senare ar uppenbarligen samma Ulf och Eiglaf som anglosaxiska krönikan anger som svearnas
anförare i slaget vid den "helga in".
Williams redogörelse för slagets förlopp och dess utging överensstämmer i sina grunddrag med övriga källors information. Det ar också en kalla
som star omkring ett sekel närmare handelsen än den nedtecknade isländska traditionen. Det finns därför skal att beakta Williams uppgift, att Knuts
segerrika strid med svearna ägde rum, inte i Skåne utan just på svearnas
omride.
Den enda i egentlig mening samtida kallan, Ottars Knutsdrápa, nämner
inte med ett ord var slaget skulle ha ägt rum. Uppgiften om Helgeå i Skåne
möter vi först i de prosaiska kallorna, vilka i sin bevarade form ar nara tvåhundra Ar yngre an händelserna ifraga. Man noterar slutligen. att namnformen Helgeå inte ar belagd vare sig i de samtida kallorna eller i den islandska traditionen. Ottar skriver '6 en helga, anglosaxiska krönikan ea bare
halgan och den isländska sagatraditionen á en helga, din helga, hinn helga
osv.
Vi står inför paradoxen att en enig forskning har utdömt den prosaiska
traditionens uppgifter om slaget som vetenskapligt obrukbara - allt utom
uppgiften att slaget utspelades i Skåne. Denna uppgift har man till yttermera visso godtagit utan skymten av diskussion eller motivering.
Hur kan nu detta komma sig? Varför har den eljest stranga källkritiska
granskningen gjort detta anmärkningsvärda undantag? Det kan synas gatfullt, men förklaringen Gr antagligen mycket enkel: vi har gatt i precis samma falla som de isländska sagaskribenterna och Saxo. Ty vem känner till
något annat vattendrag som skulle kunna motsvara kallornas "helga i"an
Helgeå i Skåne? För en aldrig så bildad medeltida skribent på Island eller
Danmark fanns det troligen endast ett tankbart alternativó den mäktiga
Helgeån i Skåne, vid vars mynning den välkända köpstaden Ahus var belägen. Vi sentida forskare har nog varit i precis samma predikament och utgatt från att det inte funnits någon annan tolkning.

H samtida kallor finns endast ytterligare ett troligt ortnamn som skulle kunna knytas till slaget vid den "helga ån". Enligt anglosaxiska krönikan for
Knut to am Holme. @t ea bare halgan. En del forskare har uppfattat detta
~ o l m esom
~ ett ortnamn Holm. I avsaknad av någon känd plats vid Helgeås mynning med detta namn, har man ibland föreslagit att det kunde syfta
på Bornholm, som ju aven gick under detta enkla namn. Denna tolkning

P
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ar emellertid geografiskt langsökt och har inte stöd i någon kallas beskrivning av händelserna. Andra har darfOr föredragit tolkningen att Knut for
"till holmen vid den heliga i n " ." Den tidens skrivare var visserligen inte s i
konsekventa ifriga om stavning eller i valet av stor eller liten begynnelsebokstav. Vore emellertid betydelsen "holme", skulle det vara det enda
exemplet i detta avsnitt av krönikan. dar ett vanligt substantiv stavas med
stor begynnelsebokstav. Den rimligaste tolkningen as därför, trots den bestämda artikeln, att Holm stavats med stor bokstav därför att det i en ursprungligare handskrift uppfattats som ett ortnamn. Men dåtidens inkonsekvens ifråga om sådana ting gör att tolkningen av ordet som ett ortnamn
inte ar utesluten aven om begynneisebokstaven varit liten.

Helg6 och Holm i Uppland
Slutsatsen av den föregående utredningen måste bli, att vi bör söka efter en
"helga i",som biittre än Helgei i Skåne geografiskt harmonierar med slagets politiska effekter - gärna då med en plats med namnet Holm i sin omedelbara närhet. Allt talar för att vi d i bör rikta blicken mot sveakungens
kärnland, eller snarare, mot dessa trakters I<ustområden.
Ett sådant sökande kunde synas fifangt. Holm som natur- och ortnamn
ar visserligen inte sällsynt, men ett vattendrag med namnet Helge; eller
liknande söker man förgäves efter p i kartor och i ortnamnsarkiv. I denna
situation detaljgranskade jag sidana områden av Svealands kusttrakter
dar en invasionsflotta, som avsåg att bringa sveakungen till underkastelse,
i första hand kunde tankas uppträda. Endast i ett fall gav denna granskning
resultat. Föga överraskande var det frågan om den yttre delen av den s k
Långhundraleden i sydöstra Uppland, en av de mest sjalvklara angreppsvägarna in mot centrala Svetjud, aven om det inte rörde sig om en obruten
vattenled.13 Den nedre delen av denna led utgjordes av en smal havsarm
som sträckte sig hela 20 kilometer in i landet mot nordväst, till en punkt
som låg föga mer an 40 kilometer från Uppsala och 20 kilometer från Sigtuna (Fig 3 och 5 ) . Till saken hör att under vikingatiden en förhållandevis
öppen och rak farled ledde in mot Långhundraledens mynning genom den
eljest svarnavigerade skärgården,
Denna långa havsarms innersta del vidgade sig under vikingatiden till en
sjö, vars nutida rester heter Helgösjon. Vid den dåtida, större sjöns norra
strand ligger gården Helgö, belagd sedan 1200-talet, då den låg under ärkebiskopsstolen i Uppsala. Namnet Helgo har av allt att döma ursprungligen
betecknat hela det drygt 1 x 2 kilometer stora, höga terrangområdet norr
om den gamla Helgösjön. Av nivåförhållandena att döma var Helgö kringflutet av vatten vid tiden kring Kristi födelse. E n jämförelse med andra
Helgönamn ger också anledning att tillmata detta namn Helgö hög ålder.
Helgö ligger vid gränsen mellan tre härader, Seminghumdra, Långhundra
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och Vallentuna och har haft ett ur samfärdselsynvinkel strategiskt läge.
Ortnamnsforskaren Carin Calissendorff tolkar Helgö som ett för gemensamma religiösa eller profana syften "heligt", dvs fridlyst område av central betydelse för en b gd, eventuellt en plats dar ledungsrattens bestämmelser tradde i kraft. 2 7

Fig 3 Helgå och nedre delen av Långhundraleden i sydöstra Uppland. Upp till
Helgö är vattennivån markerad efter 5-metersnivån, medan Hedervikens (Hellwijkens) utsträckning ar den antagna under samma tid.
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I den dåvarande Helgösjön mynnade en a, som i dag går under namnet
Holmbroån, vilken bildar grans mellan Seminghundra och Långhundra
härader och mellan Frösunda och Karsta socknar. An rinner fran nuvarande vattendelaren mellan Husby-Långhundra och Göttröra under namnet
Lindsbergsan, och viker sedan söderut mot Närtuna såsom Langripan. Söder om Nartuna passeras i sydostlig riktning ett sankmarksomr2de som
kallas Hederviken och som utgör resterna av en under sen tid utdikad
långsträckt sjö. Holmbroåns vattensystem var under medeltiden och nyare
tid en betydelsefull transportled, en "kungsådra", om vars framkomlighet
myndigheterna noga manade."
Vid Långripans nedre del, mellan Skepptuna och Närtuna möter vi strax
väster om ån bynamnet Helgdby. Namnet ar sedan 1420 belagt som Helghaby, Helgaby, helga aby och h ~ l ~ a a b yNamntypen,
.'~
liksom byns läge
och fornlamningsbestancP ger dock en klar anvisning om att namnet har betydligt högre ålder. Med utgingspunkt frin detta Helgdby har Calissendorff dragit slutsatsen, att hela vattendraget anda ned till Helgö ursprungligen burit namnet Helgd.
Den ovan nämnda Hederviken kallas p i t v i äldre kartor Heliwijken 1638
och Hellwijken 1671." Helgös påtagliga namngivningskraft gör det enligt
min mening troligt att även Hellwijken i sin förled gömmer adjektivet helig.
Det förefaller således som hela detta vattendrag ända från Gottröratrakten ned till Helgö i Frösunda socken ursprunglligen gatt under namnet den
"heliga i n " , Helgd. Låter man 5-metersnivån representera vikingatidens
strandlinje skulle denna å ha mynnat strax öster om Helgö, omkring 1kilometer ostnordost om Helgö gård. (Fig 3).
T v i kilometer norr om den dåtida åmynningen har den nuvarande
Holmbroån korsats av filmbron. Strax väster därom finner man namn
som Holmbrobacken, Holprebrogardena och ~ o l m b e r g a29. Dessa namn ger
en antydan om att det funnits en bebyggelse med namnet Holm i grannskapet. Detta kan också dokumentariskt bestyrkas. 1ett brev 11324 ålade drotsen Knut Jonsson invinarna i byarna mellan Närtuna och Helgö att ta bort
de "vattutapgor" som hindrade framkomligheten i i n . Därvid uppräknas
alla byarna melian Nartuna och Helgö: Lingshammar, Billsta, Sundby, Fågelsunda, Rolsta, Salby, Holm och T o r ~ h o l r n aEndast
. ~ ~ Holm saknas i
dag. Ordningsföljden visar att detta Holm har legat vid Helgas nedre Lopp.
Som ovan nämnts har jag inte i ortnamnsarkivet (OAU) kunnat finna
något annat Helgd i östra Svealand. Att ytterligare ett Helga, därtill med
ett Holm i sitt omedelbara grannskap, skulle ha funnits ar mycket osannolikt. Mycket talar därför för att vi står inför den 4 en helga som Ottar
nämner och den ea bare halgan och det Holm, om vilka den anglosaxislta
krönikan talar. En anledning till att Ottar inte förklarar var denna "helga
å" var belägen kan ha varit att detta var s i självklart för honom. Ottar skall
nämligen ha vistats vid sveakungen Olof Skötkonungs hov under några Ar

*'
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fram till dennes död ca 1022. Till yttermera visso var Ottar vid tiden för slaget vid den "helga ån" hirdman hos Olav HaraPdsson. Han kan således
mycket val ha varit personligen närvarande vid de aktuella händelserna.

Den prosaiska traditionen
Sagatraditionens uppgifter om slaget har, iförsta hand p i grund av sina tspografiska orimligheter, kommit att uppfattas som fantasifulla, apokryfiska och opålitliga i stersta allmanhet. Att ingående analysera den prosaiska
traditionens uppgifter ser jag har inte anledning göra. A andra sidan ar det
inte utan intresse att se hur dessa avtecknar sig i ljuset av den har föreslagna omlokaliseringen av slaget till det forna Helga i Uppland.

Firden rilE den "helga dn"
Fagrskinna, den legendariska Olavssagan och Snorre markerar tydPi t som
sin uppfattning att det var vid Helgeå i Skåne som slaget utspelades!'
Inte
desto mindre rymmer Gtminstone Snorres text formuleringar som pekar i
helt annan riktning. Snorre berattar, att nar Olav och Anund erfor att Knut
anlänt till Danmark med stos. övermakt, så "seglade de österut längs Skanes kust". Men detta förslog tydligen inte för att nå fram till Helgeå, ty darefter meddelar Snorre om konungarna, att "de sbkte sig så österut han mot
sveakungens riken. Ytterligare en gång till uppger Snorre att "konungarna
drogo österut Bängs kusten" innan de slutligen "lade till vid mynningen av
den "helga ån".32
Tolkade i den ordning dessa fardangivelser står, anger d e ingalunda att
den "helga ån" skulle ligga i Skåne. Noggrannt last pekar Snorres text p i
att den "helga ån" vore att finna långt bort i sveakungens rike.
Det förefaller som om Snorre till grund för sin skildring haft tillgång tP11
ett traditionsmaterial, en text, vars fardbeskrivning till den "helga ån" avsag den svenska ostkusten med det centrala sveariket som slutmål. En tolkning ar att Snorre helt frankt utgick från att detta måste vara fel. Men det
naturliga hade då varit att han strukit nigot i texten för att anpassa innehilPet till en lokalisering av slaget till Melgeå i Skåne. Att han inte gjorde detta
pekar snarare på att han hade en så stark förhandsuppfattning att endast
Helgeå i Skåne kunde komma ifråga, att han inte markte vart texten egentligen pekade. På detta tyder också inplaceringen av Sigvsets strof om hargningar i Skåne efter i stallet för före upplysningen att konungarna seglade
österut mot sveakungens rike.
Det väsentliga ar emellertid, att Snorres egen text tycks innehålPa en karna av en äldre tradition som förlägger slaget vid den "helga ån" till sveakungens rike. Måhända reflekteras samma tradition aven i FPateyarbiBk,
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som inte med ett ord antyder att slaget skulle ha utspelats i Skåne. Tvärto m , först efter upplysningen att Olav och Anund sökte sig österut hän mot
sveariket ("austr, firir land til motz vid Suiriki"), följer informationen att
konungarna anlände till den "helga an" (ba sottu konungar austr firir landit
ok logdu at par er ain
Den isländska traditionen ar saledec inte alls entydig ifråga o m slagets
förläggande till Skåne. Den rymmer av allt att döma även rester av en tradition som säger att den "helga ån9'var belägen i sveakungens rike.

Efter slaget skall enligt den isländska traditionen Anund och Olav ha styrt
"österut". D e nådde sa småningom en plats "Barvik" (Barvik, Barvic). där
d e en tid stannade och avvaktade utvecklingen. Efter åtskillig bidan bröt
Olav och hans man upp och begav sig landvägen hem till Norge. Enligt bl a
Snorre skall denna färd ha gått genom Småland och Viistergötland till Borg
i Viken (nuvarande Sarpsborg). Sina iterstående skepp skall Olav ha låtit
några av sina män föra till Kalmar fös vinterupplaggning.J"
Denna färd till lands från sydöstra Småland till Viken ter sig från transportsynpunkt nog sa opraktisk. Den står också ensam i den norröna litteraturens manga uppgifter o m färder mellan Sverige och Norge. Vad gäller
detta "Barvik" brukar textkommentatorerna genomgående förlagga det
till Blekinge eller mål and." Detta är uteslutande en anpassning till sagatraditionens uppgift om att slaget skedde i Skåne och att Olav före hemfärden drog upp sina skepp vid Kalmar. Någon plats i dessa trakter som skulle
kunna motsvara detta "Barvik" har man inte kunnat utpeka.
Uppgiften att färden efter slaget vid den "helga ån9' ställdes österut ger
oss föga vägledning. För det första är vaderstrecksuppgifterna inte sällan
grumliga. För det andra kan färdriktningen av sagaskribenterna ha anpassats till föreställningen att slaget utspelades i Skane. För det tredje skulle
den verkliga färdriktningen ha varit ganska likartad, ostnordostlig från
Helgeå i Skåne, inledningsvis nordostlig från Helga i Uppland.
Antag att slaget i verkligheten ägde rum vid Helgå i sydöstra Uppland.
Eftersom Uppland därvid torde ha fallit i Knuts händer (se vidare nedan s
231) kan man räkna med att slutmålet "Barvik" var belaget norr o m Uppland. Upplysningen att Knut lät spejare "rida landvägen dag och natt all^
eftersom konungarnas här for sjövägen", varvid "några kunskapare foro
fram, när de andra foro tillbaka"" skulle ge en antydan om att sjöfärden
omfattade en inte obetydlig sträcka. 1s i fall %rdet sannolikt att även Gastrikland passerades och att Anund och Olav kan ha nått södra Hälsingland.
Färdas man norrut utmed kusten för att finna e n lämplig utgångspunkt för
en fortsatt resa till Norge är det ocksi helt naturligt att segla förbi Gästrikland. Ljusnans vattensystem ar den fh>rstastora, naturliga transportleden
som man söderifrån när efter Dalälven.
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Under den yngre järnåldern och den äldre medeltiden fanns det i området kring nedre Ljusnana en väletablerad bondebygd, med förutsättningar
att under en tid underhalla de betydande styrkor som det har var frågan
om. Det namn som den isländska traditionen bevarat i minne som den plats
dar Olav och Anund en tid låg med sina styrkor, bör rimligtvis inte vara ett
helt obetydligt och okänt ortnamn. Just i denna trakt fanns det under medeltiden ett centralt ortnamn i form av fsv. Beruvik. Skogs socken och kyrka synes ursprungligen ha burit detta namn Beruvik, senare Berwik. Min
hypotes är att skrivformen Berwik P valstnordiska kallor kan ha spårat ur till
ett "Barvik".
Beruvik har ansetts innehalla ett inanan Bera (eventuellt med betydelsen "björnhonans i''), som ursprungligen skulle ha avsett nuvarande Eötån, som faller ut vid Skogs kyrka i sjön Bergviken. Detta, liksom Bergvik,
den sentida orten vid sjens norra strand, är en skrivareetymologisk förvanskning av det ursprungliga på Beruvik itergaende namnet. Namnet fick
efterhand en utsträckt betydelse till att galla hela den stora flerarmade sjön
i n n a n f ~Ljusnans
r
P i grund av forsarna innanför älvens utflöde
blev den naturliga infartsleden mot Beruvik-Beuwik en under vikingatiden
mot Söderala djupt inskjutande vattenled. En orsak till namnbytet till
Skog kan ha varit problemet att hantera denna dubbla betydelse 1 namnet,
som inte blev mindre av att kyrkan och socknen inte låg centralt i bygden
med samma namn.
Under äldre tid var Ejusnans och Voxnans vattensystem en viktig förbindelseled mellan Uppsverige och Norge. Vid riksgränsens vattendelare
praktiskt taget möts Ljusnans och Glommas källflöden. TiPPsammans bildade dessa stora floder i äldre tid en viktig föreningslank mellan södra Bottenhavet och Skagerack, kand bl a som pilgrimsled. Beruvik i Halsingland
och Borg i Viken utgjorde ändpunkterna på denna färdled. Ligger det något i sagatraditionens uppgifter om att Olav Haraldssons hemfiird utgick
f r i n "Barvik" och att resan stalldes till Borg, är det rimligt att anta att detta
"Barvik" ar identiskt med Beruvik i södra Hälsingland. (Fig 5 ) .
Snorres skildring av vistelsen vid "Barvik" innehaller en uppgift, som ter
sig främmande i en p i Island fritt skapad berättelse som gällde förhållanden i södra Ostersjön. Olav krävde att man skulle fortsätta kampen sch ligga ute på havet aven om vintern. Då, skriver Snorre, "började svearna att
tala och sade att det inte var rådligt att vänta dar på vintern och frosten fastan norrmännen egga därtill. D e ha icke reda på hur isen kan lagga sig
har; ofta fryser hela havet om vintrarna."38 Visst kan isen lägga sig aven i
södra Ostersjön, men nog passar denna kIimatskiIdring Iangt biittre "rhillandena vid södra Norrlands kustland. Här skymtar man ånyo i Snorres
skildring reminiscenser av en äldre text som, utan att Snorre märkt det, reflekterar en tradition om att händelserna kring slaget vid den "helga ån" i
sj alva verket utspelades i Uppsverige.
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Fig 4 Ortnamn diskuterade i uppsatsen. Ljusnan-Glomma får här representera
Olav Haraldssons antagna färdled från "Barvik" till Borg. E n kombinerad landvattenvag över Hälsingland-Dalarna kan möjligen också ha kommit i fråga.

Kalmar
Som nämnts uppger traditionen att Olav inför uppbrottet till Norge avdelade folk som skulle föra de kvarvarande skeppen till Kalmarnir för upplaggn i r ~ gAtt
. ~ ~Snorre avsåg staden Kalmars föregångare framgår av sammanhanget. Detta ar dock högst osannolikt om slaget ägde rum i Uppland och
kungarna därifrån flydde norrut.
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Kalmarnamnen ar fåtaliga. I Uppsverige kanner jag endast till ett som
möjligen skulle kunna komma ifråga, det Kalmar som ar socken- och kyrkonamn i Håbo harad i södra Uppland. Det ligger vid norra Björkfjärden
strax norr om Adelsö (Fig 5 ) . Som terrangnamnet Kalmarsand anger torde
har ha funnits förutsättningar för uppdragande av skepp av vikingatidstyp.
Att identifiera det upplandska Kalmar med Snorres Kalmarnir stöter
dock p i svårigheter. En sidan ar den språkliga skillnaden. Det småländska
a l m a r ar bildat med önamnselernentet arna(r) som efterled4' medan det
uppländska troligen ar sammansatt av KaEm och -mar.41Skrivningen Kalmarnir hos Snorre kan dock bero på att Snorre inte kunde tanka sig annat
an att det var frigan om staden Kalmar.
Det ar inte heller latt att infoga det uppländska Kalmar i det geografiska
sammanhang som har skisserats, belaget som det ar i ett område som enligt
hypotesen skulle ha behärskats av Knut efter slaget. En möjlig tolkning ar
,~~
att Olav, nar han niddes av ryktet att Knut återvänt till ~ a n r n a r kfick
den felaktiga uppfattningen att faltet var fritt och att det skulle vara möjligt
att harbergera skeppen i det skyddade Mälaren. P i grund av att Knut lamnat ockupationsstyrkor P Malaromridet misslyckades emellertid uppdraget, vilket Olav och hans följeslagare inte fick veta före sin avfärd. På så
satt kan den ursprungliga intentionen ha kommit att förmedlas till den isländska traditionen som en slutförd handling. Nival, detta ar naturligtvis
osakert. Snorres KaEmarnir kan därför inte logiskt infogas i den bild av slaget vid den "helga ån9'som har skisserats.

S ~ i n g b e ï g aoch Stdngby
Saxo nämner i anslutning till slaget två ortnamn på Stdng-. Enligt Saxo besegrade Knut Anund i en landdrabbning apud Seangam montern. TPP1 Knuts
seger skulle vidare ha bidragit att han i tid varnades för fiendens göranden
av en viss Haquinus e uilla Stangby,43 dvs "Mikan från Stiingby". Denna
plats har man sökt identifiera med ett Stckngby i Torne harad, medan "apud
Stangam montem" tolkats som vid Stingeberg (Stangebjer) i Vinslövs
socken. Ingen av dessa platser ligger 1 nara anslutning till Helgeas mynningsområde. Stdagby ligger i själva verket i vastra Skåne. Stdageberg som
ar en obetydlig plats ligger omkring 36) kilometer fran Helgeis utflöde.
Stingberga och Stångby ar inte vanliga ortnamn.44n et ar anmarkningsvart att bada dessa sällsynta namn uppträder tillsammans nara Helgd i sydöstra Uppland, i nara anslutning till nedre Langhundraleden, närmare bestamt i Osseby-Garns socken, 7 kilometer upp i den ådal som n o r r i f r h avvattnas mot den havsarm som ledde upp mot Helgis mynning. (Fig 3).
Namnet ar belagt som jstangaberghom I384 och i Stungaberghum och oppa
stangaberga 1437.~'Sfdngberga ligger centralt i en sluten, men av ortnamn
och gravfält att döma val utvecklad jarnildersbygd. (Fig 3).
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Stångby ar endast kant dokumentariskt som en by i Garnbo socken i
Långhundra härad (Stanggaby 1411, 1417, Stangaby 1447). En uppgift i
Vadstena klosters jordebok 1447 uppger att Stångby då sedan lange legat
öde.46
Skall man överhuvudtaget fasta avseende vid Saxo's uppgift om en
landstrid "apud Stangam montern", torde Stångberga i Osseby-Garn socken i Uppland komma narmast ifråga. Att en landstrid verkligen ägde rum
förutom flottdrabbningen, bestyrks av en uppgift i den anglosaxiska krönikan. Där meddelas att svearna vid den "helga ån" vande sig mot Knut
inte bara med sin flotta, utan aven med en Iandhär - aeg er ge landhere ge
~ c i ~ h e r e Att
. ' ~ svearna plötsligt skulle dyka upp långt nere i Skåne med en
separat Iandhar helt vid sidan om harstyrkan ombord på flottan rimmar
inte val med den tidens krigföring. Allt lyder sannolikare om saken istället
gällde försvar av svearnas eget territorium, med andra ord om striden utkämpades vid Stdngberga nara Helgd i Uppland.
Enligt anglosaxiska krönikan anfördes svearna i denna strid av Ulf och
Eglaf. Här avses uppenbarligen samma högättade stormän, regis gentes,
Ulf och Eiglaf, som Knut enligt William av Malmesbury besegrade i detta
sammanhang.48Detta står i sin tur i överensstanimelse med Snorres uppgift, att konung Anund under striderna vid den "helga ån" förde befälet
ombord p i sin flotta.

Den lokala topografien
Nar Knut närmade sig den "heliga ån" skall Anund, enligt Snorre, ha dragit sig med sin flotta "ur hamnen och österut langs kusten". Samtidigt lat
han folket göra sig i ordning f6r strid. Dessförrinnan skulle Olav med en
styrka ha gått "upp i land och genom skogarna anda till det vatten ur vilket
Helgeån faller ut. De gjorde dar vid åns utlopp ur sjön en damm av timmer
och torv och dämde så upp vattnet; vidare grävde de stora diken och förenade flera vattendrag, s i att vattnet svammade över vitt och brett. H alvfåran fällde de stora träd. De voro sysselsatta med detta arbete i flera dagar."
Nar Anund på sin flotta erfor att Knut lagt in i hamnen vid den "helga ån"
med en del av sin flotta, sände han bud till Olav om detta. Denne lät då bryta fördämningarna och begav sig sedan skyndsamt ut till havet. Stora vattenmassor med timmerstockar skall då ha störtat mot åns utlopp, åsamkande stor skada och oreda bland Knuts skepp och dränkande många av hans
man som uppehöll sig på stranden.49
Denna berattelse hör till det av forskningen mest kritiserade i Snorres
skildring såsom topografiskt orimlig, och den brukar allmänt förpassas till
sägnernas värld. Ty skall man nå den sjö ur vilken det skånska Helge: faller ut, och dessutom göra det efter en färd "genom skogarna", hamnar man
långt uppe i norra Skåne. Därmed skulle all effekt av en översvämning ha
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uteblivit. H vilket fall som helst skulle det Racka landskapet vid Helgeås
nedre lopp ha förhindrat varje översvamningseffekr av det beskrivna slaget
oavsett var fördamningen anlades. Slutligen ar Welgeå inte vilken liten å
som helst, utan en regelrätt flod som inte later sig dammas upp i en handvändning på det satt som Snorre beskriver.
I motsats till Helgeå ar och var den upplandska Helgän av beskedliga
idimensioner. Avståndet från innynningen till närmaste ovanförliggande
sjö, Hellwijken, var högst 5 kilometer. Terrängen mellan Helgå och havet
20 kilometer langre ned ar i mycket rikt mått tackt av skogar.
I själva verket ar det möjligt att den aktuella åsträckningen inte var mycket mer an 3 kilometer. Av allt att döma utgjordes pasströskeln till sjön av
en numera till stor del bcsrtsprangd bergsklippa i den smala passagen melBan Fågelsunda och Skarpsundby. Darmed torde Hellwijkens yta vid normalvattenstånd ha balanserats på en nivå av åtminstone 8-9 meter över havet.50Vid denna plats ar det helt klart att ån varit förhållandevis lätt att
dämma. Det korta avståndet till mynningen och en fallhöjd på 3-4 meter
har givit ån en god strömning, och en tillfälligt uppdämd vattenmassa bör
rimligtvis ha kunnat orsaka en inte obetydlig störtflod vid ;mynningen.
Allt detta utgör inte nigot bevis för att den av Snorre skildrade översvamningsmanö~~ern
verkligen agde rum. Vad som står klart ar dock, att
medan en sädan uppdamningsaktion inte kan ha varit möjlig att utföra vid
Helge5 i Skåne, den har varit fullt utförbar vid HePgå i Uppland. Man kan
också uttrycka saken så, att om slaget istallet förlaggs till Helgå i Uppland,
det mesta av det som förefallit oss dunkelt och motsagelsefullt i Snorres topografiska skildring "rsvinner.

Den poiitiska situationen efter slaget
Som den föregående utredningen visat ar det mycket som talar för att slaget vid den "helga ån" utspelades vid Helgå i sydöstra Uppland. Darrned
finns det inte längre skal att betvivla de samtida kallornas vittnesbörd om
Knut den stores politiska herravalde i sveariket aren närmast efter slaget.
Frågor som då genast instiiller sig ar, hur denna makt kan ha utövats, hur
stort omrade den kan ha omfattat och hur lange den kan ha varat. Har tiger
de samtida litterara kallorna, och svar kan därför ges endast i form av vaga
indikationen.
Får man tro Snorre återviinde Knut kort tid efter slaget vid den "helga
ån9'till ~ a n n a a r k . 'Man
~ vet att Knut var i Rom den 27 mars 1027 och att
han dessförinnan var i ngl land.^^ Men även bortsett från detta finns inte
skal att anta annat an att Knut utC8vade sitt herraviilde genom ombud. Knut
den mäktige åtnjöt vid denna tid en enorm prestige aven i Sverige och Norge. För övrigt vittnar inte mindre an ett tjugotal runstenar om östsvenskars
verksamhet i England under Knuts tid - i flera fal9 under tagande av gäld
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tillsammans med Knut eller genom tjänstgöring i hans hird.'' Det har darför säkert inte varit omöjligt att finna en lojal styresman aven i svearnas
toppskikt vid denna tid. Men lika möjligt ar att Knut insatte någon storman
av dansk eller engelsk extraktion.
När det gäller myntslagningen i Sigtuna skall man vara medveten o m att
denna knappast kan ha krävt större insatser från Knuts sida. Endast nägra
år tidigare hade namligen sveakungen Aterupptagit den myntning i Sigtuna, som d i legat nere i omkring tjugo ar.'%et fanns med andra ord en fungerande, modern myntverkstad i Sigtuna. Det enda Knut behövde göra för
präglingen av sina CNUT R E X SV-mynt var att beordra tillverkning av en
ny åtsidestamp. Reversen kunde sedan slas bl a med redan befintliga stampar till Anundsmynt, vilka d i kom att bara Anunds mynt~nastareShormodhs namn. Detta förklarar också stampelkopplingen mellan reversen
p i ett Anundsmynt och ett CNUT R E X SV-mynt. Hittills gjorda fynd peltar p i att endast en åtsidestamp kom att anviindas för CNUT R E X SVmynt. Det ar rimligt att anta, bl a genom stämpelkopplingen, att CWUT
REX SV-mynten präglades som de första efter maktövertagandet p5 direkt order av Knut. Den övriga, av antalet atsidestamplar att döma mer
omfattande, men samtidigt mes disparata och förflackade Knutsmyntningen i Sigtuna, skulle d å ha utförts under den resterande tiden av främlingsväldet.
Knuts myntning i Sigtuna skall val i första hand ses som en politisk rnaktdemonstration. För andamalet behövdes emellertid silver. Knut var som
bekant inte utan erfarenhet av ekononaisk uttaxering av besegrade motståndare. D e t miste ha legat mycket nara till hands för Knut att pungslä de
besegrade silverrika svearna genom en uppbörd i b i d e omyntat och myntat
silver, en "danagäld" o m man sa vill. Man kan rent av fraga sig o m inte en
s i d a n silveruppbörd var e n förutsättning för att Knut skulle kunna genomföra sin myntning i Sigtuna.
I Malarområdet har som ortnamnen visar funnits ett aidre territoriellt
system baserat p i enheten hund, men vid något tillfalle skedde uppenbarligen ett skifte från beteckningen hund till hundare.'"rsprunget
både till
systemet som sådant som till termerna. sarskilt termen hundare, är omstridd. Från spriltligt håll har emellertid hävdats att termerna ar av inhemskt ursprung.j6
I det anglosaxiska England, där Knut nu härskade, var hundreden viktig
territoriell och judiciell enhet. Dess ursprung ar oklart, hundred courts
namns från 900-talet, men begreppet hunclred torde vara längt äldre. Dess
upphov kan ligga i tidiga militäradministrativa och judiciella behov men
kan också ha samband med den kungliga beskattning, som började ta form
i det anglosaxiska England troligen redan under 600-talet men senast under 700-talet. Binder d e efterföljande århundradena gick utvecklingen mot
en gradvis ökad uttaxering, som efterhand övergick till en permanent beskattning. D e n tog sig i första hand uttryck i en jordbaserad geld, uttryckt

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

i antalet hides för varje shire, som normalt uttogs i mynt. Ansvaret för uppbörden åvilade primärt hundred courts. Hur va1 detta territoriella system
för finansiell uppbörd fungerade i sen anglosaxisk tid demonstreras av den
effektivitet med vilken de stora danagalderna upptogs under perioden
990-1018. I detta förvaltningssystem, som under Knut den stores tid vunnit en grundmurad stallning, intog begreppet och termen hundred en
nyckelstallning.57
Enligt Snorre mobiliserade Knut för sitt härnadståg till den "helga ån"
en väldig harstyrka i ~ng1anad.j'Att Knuts expedition utgick från just England verifieras av Sigvats Qestrfirarvésur och ~ ; = n d t s d r á ~Det
a . ~ar~ darför
rimligt att rakna med ett betydande anglosaxiskt inslag i den har som deltog i Invasionen i UppBand.
Antag nu att Knut föranstaltade om en silvergäld i Malarlandskapen.
Denna uppbörd kan då ha verkstallts av folk med en bakgrund i anglosaxisk administrativ tradition, i vilken hundred-enheten intog en central stallning. Den territoriella utgångspunkten för uppbörden bör ha varit den lokala hund-indelningen. Men även om någon gäld aldrig upptogs, torde en
under några ar verksam främlingsmakt i vilket faPI som helst ha begagnat
sig av det inhemska territoriella systemet. Det ar då rimligt att tänka sig att
Knuts folk i dessa kontakter använde den för dem hemvanda termen hundred som en synonym till det språkligt ock begreppsligt närliggande inhemska hund. Något missförstånd behövde darvid inte uppstå. Min hypotes ar
då att ledande inhemska kretsar, sarskilt de som samarbetade med Knut,
under intryck harav efterhand började ersatta termen hund mea hundare.
Att förklara termen hundare, huntari, som ett låneord avlett från det anglosaxiska hundred förefaller dock stöta p i sprakliga s v ~ r i g h e t e r Ett
.~~
rimligt antagande är i stallet, att bruket av den narliggande termen hundred genom associationskraft kom att ge liv och vidgad innebörd åt ett redan
existerande inhemskt ord hundare. Dess ursprungliga betydelse antas vara
"harseyrka eller skara på B00 man" (hund-haria), med andra ord samma
grundläggande betydelse som hund.61H hundare-termen fanns saledes i s i
fall redan en begreppslig koppling till det territoriella hund-begreppet. Ett
skifte f r i n termen hund till hundare skulle på detta satt ha kunnat ske enkelt och naturligt utan att man behöver förutsätta någon yttre påverkan på
det territoriella systemet som sådant.
Frigan om hundrare-termens bakgrund har har tagits upp bl a därför att
man tidigare som en tankbar förklaring hänvisat till just ett hypotetiskt
samband mellan Svealand och England, med eller utan anspelning på ett
tankbart politiskt herravälde för Knut i området .62 Genom omlokaliseringen av slaget vid den "helga an" till Uppland, kan vi nu med större styrka
hävda sannolikheten av ett samband mellan anglosaxisk och uppsvensk
territoriell administration, och därmed också för hundare-termens framtradande vid ungefär denna tid.
Ett möjligt samband mellan hundare-termens framtradande och Knuts
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maktinnehav i Svetjud ar emellertid av intresse aven genom att det ger en
koppling till Knuts titulatur i Rombrevet av ar 1027, rex partis suanorum.
Om Knut hade gjort anspråk på sveaväldet endast i största allmänhet utan att inneha det - skulle han, precis som ifraga om Norge, sakert ha kallat sig "konung över svearna". Just inskränkningen till e n del av svearna
förlänar Rombrevets titulatur ett drag av äkthet. I vilket fall som helst har
man goda skal att satta tilltro till Knuts anspråk p i denna punkt.
Det ligger d5 nära till hands att anta, att uttrycket "en del av svearna"
geografiskt motsvarar just den del av svearnas omride som omfattas av
hundare-Indelningen. R e x partis s u a n o n l m skulle i så fall svara mot en
mycket precis politisk realitet, nämligen den att Knut den store efter slaget
vid den "helga i n " kontrollerade ett omrade som ungefär motsvarade
landskapen kippland, Södermanland och V i s t m a n l a n d . (Fig 5).

Fig 5 D e tre landskapen runt Malaren med sin hundareindelning kan eventuellt
geografiskt motsvara Knuts maktornrade efter slaget och representera avgransningen i titeln "rex partis suanorum" i Knuts Rombrev. Kartan omritad efter
Andersson.
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Denna tolkning kastar ett förklarande ljus över sagatraditionens skildring av Olav Haraldssons bridstörtade flykt undan Knut vårvintern 1828.
Frin Gudbrandsdalen skall Olav ha dragit in i Värmland och så småningom kommit till Närke. Han ställde emellertid inte, som man i förstone kunde vänta sig, kosan till svågern Anund i t ex Uppland eller VastergCstland.
I stal%etblev han sittande hela våren hos en konung Sigtrygg i Narke. Först
fram mot sommaren begav sig Olav ivag, men d i ut till kusten och sedan
skyndsamt över havet till ~ o v g o r o dFörhillandet
.~~
att Olav överhuvudtaget flydde ända till Novgorod, liksom att han satt s2 Bange och tryckte i Narke, blir begripligt endast i ljuset av att hans fiende Knut kontrollerade Malarlandskapen. Hela situationen star ocksa i överensstämmelse med den
tolkning som ovan presenterats, att sveakungen Anund efter slaget vid den
"helga i n " tog sin tillflykt till södra Norrland.
P i liknande sate ger Knuts herravälde i det centrala sveavaldet ett särskilt perspektiv p i de norska stormannens ovillighet att stalla upp p i Olavs
sida, nar Knut med sin flotta invaderade Norge hösten 1027. Vetskapen att
Knut innehade makten även i centrala dekar av sveariket måste rimligtvis
ytterligare ha starkt tron på hans oövervinnerlighet. Det torde ocksi ha
statt klart för norrmannen i allmanhet och Olav i synnerhet, att dennagang
inte fanns någon hj alp att vänta fran sveakungen. Detta bidrog till att Knut
kunde inta Norge praktiskt taget utan ett
Vad galler frigan hur Iange Knuts maktposition i Malarsrasrådet kan ha
varit, har vi inte mycket annat att gå efter än Snorres uppgifter om Olavs
resor till och frin Novgorod via Sverige. Aven om resorna som sidana bestyrks av samtida källor, kan vi för mer preciserade uppgifter endast komma med antaganden. Enligt Snorres ganska noggranna tidsangivelser för
Olavs färd till Novgorod, behärskade Knut MaParomradet ännu i b8rjan av
sommaren 1028 (se ovan). Hemfärden skal1 Olav ha inlett vårvintern 1030,
för att p i viren segla vidare till Gotland. Sedan han dar fitt ryktet bekraftat att Knuts man i Norge, Hikan Jarl, avlidit, skall han ha seglat norrut,
in i Malaren och upp till Aros, Dar togs han emot av Anund. Därifrån begav han sig Bandsvagen hpver södra Norrland till rönd del ag.^'
Om detta ar riktigt, skulle Knuts makt i sveariket ha varit bruten i början
av sommaren 1030. Det skulle i s i fall betyda, att Knuts kontro11 över Malarlandskapen som konaso varade från slaget vid den "helga ån" sensommaren 1026 till sommaren 1028, dvs knappt två ar, och som 6an-t fr5n sensommaren BO26 till sommaren 1030, dvs knappt fyra år. På numismatiska
grunder antog kagerqvist att Knuts myntning varade mellan ungefar P028
och börj an av 1030-talet.~~
Det har alltid franahillits att Knut den store stod på höjden av sin makt
under slutet av 1020-talet d5 b5de England, Danmark och Norge lag under
hans spira. Nar vi nu har goda sk29 att fasta tilltro till hans eget påstående,
att han harskade aven över en del av svearnas land vid samma tid, frarntrader med ännu större tydlighet bilden av en av det ditida Europas största
politiska maktkoncentratPoner.
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Avslutande kommentar

Av en så begåvad skribent som Snorre kunde man viinta sig att han skulle
ge en fritt uppdiktad berättelse en viss inre logik. Sådan saknas dock i hög
grad i hans skildring av slaget vid den "helga an", om detta, som Snorre
tänkte sig, utspelades i Skine. Just denna brist p; topografisk rimlighet är
därför snarast en indikation på att skildringen i sina huvuddrag inte är en
fantasiprodukt. Snarast pekar omständigheten på att Snorre förfogade
över ett visst mått av äkta traditionsstoff, men att detta inte gav någon upplysning om var den "helga ån" var belägen. Snorre, liksom andra sagaskribenter, hade då att själva bedöma denna sak. Detta uppfattade man säkert
inte som någon besvärlig sak. Någon annan "helig å" som skulle kunna
vara aktuell, än Helgeå i Skåne, hade man knappast hört talas om. Troligen hade Snorre inte heller tillräckligt goda geografiska detaljkunskaper
om Skåne för att allvarligt störas av skildringens brist på topografisk logik.
Den dramatiska fellokaliseringen av slaget medförde dock vissa uppenbara oklarheter, varför man blev tvungen att göra smärre kompletteringar
och justeringar av traditionsmaterialet för att få konsekvens i berättelsen.
Dit hör säkert uppgiften att Olav och hans man gick landvägen hem över
sydsvenska höglandet. Förhållandet medförde också en viss missinterpretation av skaldekvädena, men det är en annan historia. I övrigt är det förbluffande hur litet vild man utövade på stoffet för att anpassa det till en lokalisering av slaget till Skåne, såväl i stora geografiska som i mindre topografiska drag. Snorre tycks endst ha gjort de mest elementära ändringar
som behövdes för att berättelsen hjälpligt skulle hänga samman. Huruvida
detta berodde på respekt för källmaterialet eller p i att Snorres kunskaper
om den östskandinaviska topografien var så små att han inte var medveten
om skildringens inadvertenser, må vara osagt.
En omlokalisering av slaget vid den "helga i n 9 'till Helgå i sydöstra Uppland ger i ett slag den isländska traditionens uppgifter om drabbningen ett
drag av rimlighet. Aven om detta inte får Iocka oss att utan vidare betrakta
Snorres berattelse som någon historisk ögonvittnesskildring, tvingar det
oss inte desto mindre att betrakta den i ett helt annat perspektiv an vi tidigare gjort.
I ett annat sammanhang har jag försökt visa hur Snorre -just på grund
av en geografisk missuppfattning - feltolkat vissa uppgifter i Sigvats
Austrfaravisur om fredsförhandlingarna mellan norrman och svear vid tiden omkring 1018-1019, och att detta p i ett motsvarande sätt föranledde
honom att göra vissa korrigeringar av traditionsmaterialet .67 Det är möjligt
att en förnyad granskning av andra delar av sagatraditionen ur just denna
synvinkel kunde ge intressanta resultat. En förutsättning är då att detta
sker utifrån ett perspektiv, där den information som kan utvinnas ur de Bitterära källorna balanseras mot d e uppgifter som kan utvinnas ur andra
kallgrupper.
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NOTER

Beträffande året för slaget, se Moberg 1941, s 160f, och 1986, s 10f.
Moberg 1941, s 148-189.
Betr tillkomsttid o dyl se bi a Benediktsson, Halvorsen, Holtsimark och Lie.

L. Weibull.
Kock; jfr Moberg 1941, s 155 f
Anglo-Saxon Chronicle, s 100.
Kock: jfr Moberg 1941, s 155 ff.
Lieberrnann, s 276f.; jfr Moberg 1941, s 159ff.
Kock, s 140; jfr Moberg 1941, s 155 f och 1986. s 11.
AngIo-Saxon Chronicle, s 100; jfr Moberg 1941, s 162

L Weibull, s 51 f
C Weibull, s 152 ff.
Moberg 1941, s 167ff.
Johannesson, s 40
Lagerqvist, s 392 £f; Malmer 1968, s 143; Talvio; Corpus numrnorum, s 76- Den tidigare
till Sigtuna hänförda Hardeknutmyniningen har av Becker övertygande avfärdats som
Lundamyntning, Becker.
Malmer 1968, s 139 ff och 1974, s 17 ff; Lagerqvist-Dolley; annan uppfattning redovisas
av K Jonsson, i Jonsson-Lindberger, s 9.

C Weibull, s 155.
Liebermann, s 279.
Anglo-Saxon Chronicle, s 100; jfr Moberg 1941, s 162.
William of MaPmesbury, 1, s 220; jfr Moberg 1941, s 174
f eng holm, här i dativ singularis. f eng holme. För upplysning härvidlag tackar jag KarlInge Sandred.

Moberg 1941, s 162.
Jfr Ambrosiani 1961.
Calissendorff, s 135 ff, 125.
Westman, nr 1 6 , 2 2 , 3 6 , 4 9 , 5 5och 59.

Nelghaby 1420, Sv dipl ns 3, s 611, Helgaby 1431 1012, RAp or, helga aby 1454 8110, R A p
or, Helghaby 1455 efter 115, WAp or, h~lghaaby1462 1419, WAp or.
Calissendorff, s 136
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1638, Tabula Geographica öfver Seminghundra Haradt (Lantmäteriverkets arkiv, Gavle; 1671, Ortnamnsarkivet, Uppsala.
Ortnamnsarkivet, Uppsala
Sv Dipl3, nr 2466: "Kanutus Joanson. Illustris Regis Swecie et Norvegie Dapifer. Omnibus lingxhamar, bylesta. sundby, fogels(und), Rolstae. saltby, Holm, et thorsholm inhabitantibus in domino dilectionem et salutem. Volumus ac sub optentu gracie Domini
nostri Regis, firmiter demandus. contra omnia edificia aqua dicta vathutaeppo, inter
Nerdatuna et helg@@.
in ampne existencia et in stagna infra quindenam faciatis utique extipari et penitus emundari . . .'' -Torsholma ligger som bekant inte alls vid i n , men uppräkningen tyder p i att Torsholma da (liksom i dag) ägde mark i närheten av ámynningen. Att detta var fallet aven tidigare utsägs av de t v i runstenarna U 347 och U 348 väster
om Melgö, som bl a meddelar att Livsten "agde gard i Torsholm och skeppslid i Rolsta."
Upplands runinskrifter.
Fagrskinna, s 81, Olavs saga hins helga. 61:1-2, Heimskringla. s 332f.
Heimskringla. s 332 f.
Flateyarbók, 211. Flateyarbók tillkom visserligen sa sent som på 1380-talet men anses ha
utan nämnvärd bearbetning kompilerat ett stort antal handskrifter i klostret bingeyrar.
(Benediktsson 1959).
Heimskringla, s 337-339.342-349,
T e x Heimskringla, s 337 (Emil Olsson)
Heimskringla. s 239.
Ståhl, s 35 f f , Brink, s 10. 136.
Heimskringla, s 343.
Heimskringla. Nóregckonunga sagur. s 350
Hellberg, s 123 f f .
Ortnamnsarkivet, Uppsala.
Heimskringla, s 342.
Saxo. Gesta danorum. bok LO. s 347
Eile, Norden.
jstangaberglzorn 1384,113,1613.Upps dipl orig. z Stungaberghum, oppa stangeberga 1437
717. SMR 1937, nr 596, orig, j stangabergh 1466. 1480. Vkjb. s 243, Stångeberga, HSKM
22, s 323.

i Sstanggaby, 1411 2017, SD ns 3, s 413 orig, i Stanggaby 1417 1217 SD ns 3. s 261 or, I
Starzgaby 1447, Vkjb, s 243; "haffuer Iznge ligat @dhe",D 11 f 32 r.
Anglo-saxiska krönikan, s 100; jfr Moberg 1941, s 162.
William av Malmesbury, 1. s 220; jfr Moberg 1941, s 174 och 1986. s 12ff. Med stöd av
skaldeverser har Moberg identifierat Ulf och Eigiaf med sveajarlen Ragnvald Ulfssons
söner, medverkande i fredsförhandlingarna mellan svear och norrmän 8-9 år tidigare.
Jfr Graslund, s 43.
Heimskringla, s 334 ff.
Värdefulla upplysningar om dessa forhallanden har lämnats mig av Gunnar Skoglov.
Knivsta.
Heimskringla, s 339 ff.
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52. Moberg 1941, s l59 ff och 1986, s 11.
53. U 194, U 344, O g 111 ("tog gald med Knut" eller "var med Knut"), U 241, Sö 123, Sö
166 (gald i största allmänhet), h7 668, Sö 160 (i tingalidet), plus en rad vanliga Englandsstenar.
54. Lagerqvist.
55.

Lundberg, s 28f o dar anf litt; Andersson, s 52 f.

56. Andersson, s 52 ff.
57.

Loyn,s119ff,137f,140ff.

58. Heimskringla, s 325 ff.
59.

Kock, s l l 7 f , 120f.

60.

Andersson, s 54 f.

61. Andersson, s 54f. Äldsta inhemska belagget (huntari, Jarlabankestenen U 212, Vallentuna) tillhör dock snarast 1000-talets mitt.
62. T e x Hyenstrand, s 127, Ekbom, s 50ff, Ambrosiani 1981, s 114.
63.

Heimskringla, s 390 ff

64.

Heimskringla, s 362ff.

65.

Meimskringla, s 408f, 413 ff.

66.

Lagerqvist, s 404 ff.

67.

Grasiund.

Jag känner särskild tacksamhet mot Lars Hellberg och Stefan Brink, som i samband medlasning av manuskriptet och vid andra tillfallen tålmodigt försökt lotsa mig tillrätta bland lingvistiska och onomastiska blindskär. Läsaren kan dock vara förvissad om art eventuella onöjaktigheter i uppsatsen som rör detta falt helt är författarens verk. Jag tackar också alla andra,
som generöst bistått med rad, upplysningar och diskussion, bl a Thorsten Andersson, Karin
CaPissendorff. Frands Herschend, Lars Lagerqvist, Elsa Lindberger. Thomas Lindqvist, Lennart Moberg, Harald Nilsson, Karl-Inge Sandred, Gunnar Skoglöv samt medlemmar av Historiska seminariet i Uppsala.
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