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Abstract:
This paper deals with flat iron fragments from the Viking Age hall situated in Birkas Garrison,
Adelsö parish in Uppland. The aim of the study was to identify which objects these flat fragments
were originally derived from. The aim was also to discuss the function of these objects and their
presence in the hall. This would hopefully increase the knowledge about the hall and the warriors
who lived and worked there. In some cases the fragments form and placement in the hall has not
provided enough information to classify the object from which they derived. Where it has been
possible, majority of the fragments has been interpreted as part of chest mounts or shield
buckles. The result of the analysis shows the possibility of a large chest having once stood in the
southwest corner of the hall.

Bilderna på framsidan visar en rekonstruktion av en kista från Birka (Arwidsson 1986: 114) samt
fyra stycken vikingatida sköldbucklor (Arwidsson 1986: 44).
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1. INTRODUKTION
1.1 Inledning
Är det meningen att arkeologin vid föremålsstudier enbart skall ägna sig åt de föremål som redan
är? Med det menar jag de fynd som är identifierbara, kanske inte nödvändigtvis rent typologiskt
eller bruksmässigt, men att de åtminstone ”är något”. Fyndlistorna är fulla av fragment som inte
varit möjliga (eller som ingen tagit sig tid till) att tolka Vi kan inte fortsätta att ignorera de fynd
som inte på en gång är möjliga att identifiera. Jag tror att om vi inte engagerar oss i också dessa,
så kommer vi gå miste om mycket och viktig information. Därför är det min intention att med
det här arbetet göra en föremålsstudie och försöka identifiera platta fragment från hallhuset i
Birkas Garnison, en typ av forskning som inte gjorts tidigare, och utifrån det förhoppningsvis
också kunna få ny kunskap om Birkas hallhus och de som levde och verkade där. Min hypotes är
att de platta järnfragmenten ursprungligen tillhört någon eller några av följande
föremålskategorier: hjälm, sköldbuckla, rustningslamell, gryta, brödpanna och/eller kistbeslag.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att studera platta järnfragment som påträffats vid utgrävningarna av
hallhuset i Birkas Garnison mellan åren 1998-2000 och att se om det är möjligt att identifiera
vilken föremålsgrupp eller vilka föremålsgrupper de ursprungligen tillhört. Utifrån analysen
kommer sedan föremålskategoriernas förekomst och funktion, i hallhuset, att diskuteras. För att
möjliggöra denna undersökning och för att få fram ytterligare information kommer också en
fyndpreparering att göras, i form av konservering, av ett antal platta järnfragment.

1.3 Frågeställningar
o Vilka föremålskategorier kan dessa platta järnfragment ursprungligen ha tillhört?
o Hur skulle de ursprungliga föremålens funktion och förekomst i hallhuset kunna förstås?

1.4 Material och metod

Fyndmaterialet i uppsatsen består av platta järnfragment som påträffades då hallhuset i Birkas
Garnison grävdes ut mellan åren 1998-2000. Metoden innefattar en föremålsanalys av de platta
järnfragmenten. Tidigare studier av vikingatida föremål har sedan använts som jämförelsematerial
för att dra paralleller till de studerade fragmenten. Vid analysen har den hypotetisk-deduktiva
metoden använts.
1.4.1 Den hypotetisk-deduktiva metoden
Eftersom jag i uppsatsens analysdel använt mig av en hypotetisk-deduktiv metod för att försöka
härleda de platta järnfragmentens ursprungliga föremålstillhörighet, tycker jag att det är
nödvändigt att lite närmare beskriva denna metod.
Den hypotetisk-deduktiva metoden innebär att man ställer upp olika hypoteser eller antaganden,
som premisser. Därefter prövar man om dessa antaganden stämmer med verkligheten. Alltså
används både logik och empiri.
En eller ett flertal korrekta konsekvenser visar inte att teorin i sin helhet är korrekt. Det går aldrig
att, med den hypotetisk deduktiva metoden, strikt bevisa sanningen hos en teori. Det är alltså
lättare att falsifiera än att verifiera en hypotes på detta sätt (Molander 1998: 162ff). Om man inte
lyckas med att falsifiera en hypotes utnämns den till provisorisk sanning. Med andra ord är man
hela tiden medveten om att hypotesen kan komma att falsifieras någon gång i framtiden (Thurén
2002: 61).
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1.5 Definitioner och avgränsningar

I uppsatsen används en del uttryck som inte kan anses som allmänt vedertagna, så för att inte
orsaka begreppsförvirring kommer de att förtydligas här. Jag vill också påpeka att de
begreppsdefinitioner som tas upp bara gäller den här uppsatsen, och kan alltså inte ses som några
allmängiltiga förklaringar.

Platt flackt järnfragment: Ett tunt järnfragment utan synlig välvning.
Platt välvt järnfragment: Ett tunt järnfragment med synlig konkav eller konvex välvning.
De platta järnfragment som jag valt att studera i uppsatsen är alltså endast de som påträffats vid
utgrävningarna av hallhuset i Birkas Garnison mellan åren 1998-2000. Dessutom har enbart de
platta fragment vilka har en yta större eller lika med fem kvadratcentimeter tagits med. De olika
jämförande föremålskategorierna har valts ut sedan jag studerat vikingatida skandinaviska
artefaktsamlingar i litteraturen. Uppsatsens storlek möjliggör inte en studie och jämförelse med
samtliga vikingatida föremål, och därför har ett urval av antalet föremålskategorier varit
nödvändigt.

1.6 Källkritik

När en undersökning av detta slag görs finns det vissa källkritiska aspekter som bör
uppmärksammas. Exempelvis kan branden i hallhuset ha orsakat att de platta järnfragmenten
antagit en form som skiljer sig från den ursprungliga. Även föremålens tidigare tjocklek kan vara
svårbedömd på grund av till exempel korrosion. Dessutom kan det vara mycket svårt att ta reda
på om lagren i hallhuset störts eller om de påträffats in situ. Tolkningen av kan också försvåras på
grund av de studerade fragmentens ibland mycket ringa storlek. Här bör även nämnas att det
faktum att jag valt ut ett antal jämförande föremålskategorier också det är en källkritisk aspekt.
Detta urval har dock, som nämnts ovan, varit nödvändigt på grund av uppsatsens omfattning.

2. FORSKNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING AV PLATSEN
2.1 Hus och Hall

Då Gotland och Öland har många välbevarade husgrunder så har dessa platser utgjort
huvudarenan för husforskning i Sverige. Undersökningarna som genomfördes där i början av
1900-talet var banbrytande då motsvarande material i princip saknades i övriga Sverige.
Husundersökningar var relativt ovanliga i Mälarområdet fram till 1980-talets mitt, men har sedan
dess ökat markant i samband med olika exploateringsgrävningar (Göthberg 1995: 65f). Stora
skillnader finns således mellan Öland och Gotland respektive Mälardalen, där det senare
materialet varit tämligen svåröverblickat. Hans Göthberg har dels i en artikel i ”Hus och Gård”
dels i sin avhandling Bebyggelse i förändring studerat bosättningar och hus i agrar miljö från främst
järnålder. Rumsligt har han här begränsat sig till Uppland, Södermanland och Västmanland.
Göthberg menar sig bland annat se en förändring över tid, från yngre bronsålder till vikingatid,
gällande husens funktionella indelning och inre konstruktion. Han har också sett att vissa
varianter av hustyper förekommit under mycket lång tid, cirka 500-1000 år, medan andra bara
funnits under en begränsad tid på cirka 200-300 år (Göthberg 2000: 229).
Frands Herschend har behandlat hallbyggnader och bland annat ställt upp ett antal kriterier för
dessa: 1, Hallhusen fanns på större gårdar 2, Härden i hallen har endast använts för ljus och
värme, inte för hantverk 3, Hallen har haft en utmärkande placering 4, Fynden från en hall har en
annan karaktär än fynden från gårdens bostadshus 5, Ursprungligen har hallen endast bestått av
ett rum (Herschend 1998: 16). Genom sin närvaro har hallen varit ett uttryck för politisk och
social status och här har sammankomster av både profan och religiös karaktär hållits.
Makthavaren använde bland annat hallen för sitt följe och för att legitimera sin släkt och sig själv
och ytterligare förtydliga sin maktställning i ett stratifierat samhälle.
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2.2 Birka

Birka, Mälardalens viktigaste handelsstad under vikingatiden, låg på ön Björkö i Mälaren. Det
fördelaktiga läget, med öppna vatten runt omkring och Adelsö kungsgård på bara cirka 2,5 km
avstånd, gjorde platsen idealisk för en handelsstad (Arbman 1939: 7). Birka anlades runt 750 e.
Kr. och kom att behålla sin ställning som viktig handelsplats till slutet av 900-talet (Ambrosiani
1999: 371f).
Redan år 876 e. Kr. nämns Birka i historiska dokument och då i Rimberts biografi över Ansgar,
Vita Anskarii. Den andra källan är Adam av Bremens ”Hamburgs kyrkohistoria” som skrevs
omkring 1070 e. Kr. Runt 1680-talets mitt företog Johan Hadorph, som då var Sveriges
riksantikvarie, en utgrävning på Björkö som sägs vara den första som gjordes i rent vetenskapligt
syfte. Brukspatron Alexander Seton utförde 1826 utgrävningar av ett flertal gravhögar men det
var emellertid först med Hjalmar Stolpes mer omfattande utgrävningar på 1870-talet som Birka
blev känt i den arkeologiska kretsen och fynden därifrån blev en riktlinje för vår kunskap om
vikingatiden (Arbman 1939: 9ff). Birgit Arrhenius och Björn Ambrosiani gjorde 1969 grävningar i
hamnområdet och under 1970 och 1980- talet genomfördes undersökningar, av Birgit Arrhenius
och Lena Holmquist Olausson, vid Stadsvallen och gravfältet Ormknös. Dessutom utförde Björn
Ambrosiani, under 1990-talet, en mer omfattande undersökning av området Svarta jorden
(Ambosiani 1999: 369).

Fig. 1. Karta över Birka med de olika delarna av
befästningsverket utmärkta. Karta av Franciska
Sieurin-Lönnqvist (Olausson 2001: 10).
2.2.1 Borg
Hot, våld och väpnade konflikter hörde till vardagen i det statslösa samhället. Birkas tillgänglighet
gjorde staden mycket sårbar för anfall och därför var staden utan tvekan mycket starkt befäst.
Befästningsverket på Birka bestod av en pålspärr i vattnet, stadsvallen samt borgen, dit även
Garnisonen kan räknas. Borgvallen är 350 meter lång, 2-3 meter hög och halvkretsformad.
Ovanpå denna har det funnits en 2 meter bred skyttegång samt ett bröstvärn. I
Ansgarsberättelsen går att läsa att innevånarna på Birka flytt till en borg vid kritiska situationer
och där nämns också att borgen inte skulle vara särskilt stark. 14C-dateringar har visat att borgen
brunnit någon gång på 800-talet och även på 900-1000- talet (Holmquist Olausson 2001: 9ff).
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2.2.2 Garnisonen
Nordväst om borgen ligger området som kallas Garnisonen. Platsen fick sitt namn då Holger
Arbman, vid utgrävningarna på 1930-talet, här påträffade en mängd vapen. Bland annat hittades
spjut och pilspetsar, sköldbucklor, ringväv och järnlameller som tillhört en mycket ovanlig och
värdefull rustningstyp. Hus har varit placerade på ett antal uppbyggda terrasser i området och till
vissa delar har platsen varit omgärdad av en låg stenvall med en träpallisad ovanpå (Holmquist
Olausson 2001: 13).
De första grävningarna i Garnisonen utförde Hjalmar Stolpe då han 1877 ska ha grävt sju mindre
schakt i området. Eftersom Stolpe påträffade ett hårt sammanpressat brandlager samt ben på
platsen, tolkade han denna som en likbränningsplats, men påpekade att antagandet var mycket
osäkert. Holger Arbman ville försöka klarlägga områdets funktion och genomförde år 1934 en
utgrävning på platsen. Arbman drog slutsatsen att det funnits ett hus på den övre av terrasserna
och att, av vapenfynden att döma, området knappast skulle kunna tolkas som något annat än en
förläggning för krigare eller en garnison (Arbman 1939: 61ff, Holmquist Olausson & Kitzler
Åhfeldt 2002: 5f).
Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet påbörjade 1997, på uppdrag av
Riksantikvarieämbetet, utgrävningar i Birkas Garnison. Då det visade sig att området nyttjats i
flera faser och att fynden som påträffades, exempelvis koncentrationer av pilspetsar, var så
speciella till sin karaktär fortsatte undersökningarna följande år. 1998 gav förundersökningen av
den övre terrassen bevis på att det en gång funnits ett större hus på platsen. Man påträffade
väggstolpar och ett stort stolphål där det bland annat deponerats silvermynt, brynen, spjutspetsar
och cirka 40 kamfodral. Även marina undersökningar har gjorts i vattnet nedanför Garnisonen
och vid provdykningar som gjordes 1999, under ledning av Johan Rönnby, påträffades en bit
svartgods (från en kruka) och ett antal mindre kraftiga pålar. Dessutom genomförde Jens
Lindström år 2000 flera marinarkeologiska undersökningar i området och mätte även in olika
lämningar på platsen (Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002: 5f).

Fig. 2. Garnisonen. Schakten har grävts mellan åren 1997-2000 av Arkeologiska forskningslaboratoriet
(Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002: 7).
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2.3 Östliga kontakter

Människor har färdats över Östersjön i årtusenden och under vikingatiden kom kontakterna
mellan folken i området att intensifieras och nordborna kom dessutom att röra sig allt längre åt
både öster och sydost (Jansson 1992: 74). Skandinaver blev bofasta i det fornryska riket, med
Kiev som centrum, under 800-900- talen men de äldsta skandinaviska fynden från området har
påträffats i Staraja Ladoga och kan dateras till cirka 750e. Kr. Nordbornas användande av
handelsvägarna i öst resulterade i bosättningar som växte upp kring floderna. Dessa lokaler visar
klara paralleller med Birka. De är strategiskt placerade utefter handelsvägar, har inslag av hantverk
och handel, de är befästa, har skandinaviska inslag samt en hög militär närvaro, vilken kan ses i de
rika vapengravarna.
Mälardalens kopplingar till öster har länge uppmärksammats och i Birka blir parallellerna än
tydligare både vad gäller artefakterna och platsens speciella karaktär. Birka har jämförts med
bland annat Gnëzdovo, nära dagens Smolensk. Gnëzdovo tros ha grundats någon gång under
sent 800-tal och bestod av en stor fästning omgärdad av en bosättning och ett stort gravfält, med
bland annat flera kammargravar. Staden har varit ett mycket viktigt centrum för både politik och
handel, precis som Birka. Här fanns också en garnison, med främst skandinaviska krigare, som
tog ut tributer från närliggande områden och även hade kontrollen över handelsvägarna mellan
Dvina och Dnjepr. Det största antalet skandinavisk artefakter som hittats i Ryssland och Ukraina
har påträffats i just Gnëzdovo och kontakterna mellan Kievområdet och Skandinavien har varit
så påtagliga att till och med klädmodet var detsamma på båda platserna. Ett exempel på detta är
att kvinnorna i Birka och kvinnorna i Gnëzdovo använt samma typ av smycken (HedenstiernaJonson: forthcoming). En annan av dessa platser är Ŝestovica som grundades i början av 900talet. Det har föreslagits att Ŝestovica skulle ha varit en bas för skandinaviska köpmän och
krigare. Troligtvis var det löften eller drömmar av rikedom som gjorde att dessa nordbor från
Mälarområdet kom att färdas österut. Snart kom förmodligen plundringstågen att utvecklas till en
organiserad tributupptagning av folken i området och detta tillsammans med handel kom med
tiden att allt mer centralisera kontrollen av handelsvägarna (Jansson 1992: 77, HedenstiernaJonson 2001: 65ff).
Det råder alltså ingen tvekan om att det under vikingatiden funnits kontakter mellan
Skandinavien och rikena i öst. Däremot är det svårt att veta precis hur intensiva dessa kontakter
varit (Holmquist Olausson & Petrovski: forthcoming). Förutom de två beslagen av bysantinsk
karaktär, som nämnts ovan, har man i hallhuset i Garnisonen också påträffat bysantinska mynt,
lameller till rustning av östlig/Bysantinsk typ samt bältesbeslag i orientalisk stil. Holmquist
Olausson och Petrovski menar i sin artikel att krigarna på Birka tillhört en kollektiv kultursfär,
som sträckt sig från Bysans över det stäppnomadiska området och vidare till Skandinavien, och
att detta lämnat tydliga spår i vikingatidens materiella kultur (Holmquist Olausson & Petrovski:
forthcoming).

2.4 Hallhuset

Hallhuset i Birkas Garnison undersöktes Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms
universitet mellan åren 1998-2000. Detta gjordes som en del i forskningsprojektet ”Borgar och
befästningsverk i Mellansverige 400- 1100 e. Kr ” (Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002: 1).
Hallen eller ”Krigarnas hus”, kan med hjälp av fynden dateras till 900-talets andra hälft och har
haft en förhållandevis kort användningsperiod, bara cirka 50 år. Hallen, som har haft en mycket
framträdande placering i Garnisonen, var treskeppigt med dubbla konvexa långväggar. Två
ingångar på hallens södra långsida ledde in till husets olika ”rum” (Holmquist Olausson & Kitzler
Åhfeldt 2002: 21). Utifrån fosfatprover samt fyndsammansättning har vissa funktionsskillnader i
husets olika sektioner kunnat urskiljas. Däremot har det inte gått att fastställa om sektionerna
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varit avskiljda med en vägg eller om man istället använt exempelvis möbler eller skärmar för att få
en liknande effekt. Det kan inte heller uteslutas att hallen helt saknat rumsavdelare (Bengtzon
2001: 28). Garnisonshallen har haft en längd på 19 meter och en bredd på cirka 10 meter. Dessa
proportioner gjorde huset mer kompakt än andra kände hallhus, men troligtvis har huskroppens
dimensioner kommit till utifrån vad som var naturgeografiskt möjligt. I båda delarna av huset har
det funnits en eldstad. Om dessa eldstäder enbart använts för värme och ljus, eller om de också
använts för matlagning står inte helt klart. En mängd ben har dock påträffats vid den östra delens
härd, vilket skulle kunna indikera på att måltider tillagats här (Holmquist Olausson & Kitzler
Åhfeldt 2002: 21f). Bland annat fyndsammansättningen tyder på att det i den nordvästra delen av
huset funnits någon typ av högsäte (Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002: 22). Hallen har
haft en viktig funktion i Garnisonen. Där har hållits ceremonier, sammankomster och fester.
Möjligen tyder det stora antalet vapen som påträffats i hallhuset, att byggnaden också använts
som vapenförråd eller liknande. Slutligen brinner hallen och sedan verkar det som om platsen
hastigt överges (Holmquist Olausson 2001: 15).

3. FYNPREPARERING
I följande kommer fyndprepareringens syften och EDTA-metoden att tas upp. Dessutom
beskrivs konserveringen av de för uppsatsen aktuella platta järnfragmenten.

3.1 Fyndprepareringens syften

Då en stor del av detta arbete utgör en studie av de platta järnfragmenten samt konserveringen av
dessa, anser jag det viktigt att beskriva fyndprepareringens syften och utförande lite mer utförligt.
De huvudsakliga syftena med konservering av metallföremål är att dels avlägsna
korrosionsprodukter från metallen, dels att förhindra att ny korrosion uppstår. Ett annat av
konserveringens mål är att försöka få fram föremålets ursprungliga yta under korrosionsutfällningarna. Vid detta arbete friläggs eventuella inläggningar, ornamentik eller organiska rester
såsom trä, läder eller textil och ibland även mikroskopiska tillverkningsdetaljer. Om dessa detaljer
friläggs på rätt sätt, kan de ge oss information om vilka verktyg som använts, tillverkningsteknik
samt annat som utökar vår vetskap om föremålet.

3.2 Fyndpreparering
Tillsammans med en fosfatbuffert är EDTA, eller etylendiamintetraacetat, en så kallad
komplexbildare. Detta innebär att korrosionsprodukter löses upp medan metallen (vid rätt
temperatur, pH-värde och koncentration på lösningen) förblir opåverkad. Mängden EDTA i
EDTA-lösningen beräknas som volymprocent, och varierar från 2 % -8 %. Det är främst
metallen (järn eller brons) som avgör lösningens koncentration, men också
korrosionsprodukternas komplexbildning och föremålets tillstånd är av betydelse. pH-värdet
justeras med fosfatbufferten (diNatriumvätefosfat) och mestadels hålls värdet neutralt på 6,5-6,8.
Vid behandling av järn brukar föremålet ligga kvar i EDTA-lösningen i cirka 20-27 timmar
(Klockhoff 1989: 32 ff).
När den inledande EDTA-behandlingen är klar vidtar en vidare bearbetning med ultraljud,
skalpell samt pensling med EDTA-lösning. Ultraljudsbehandling är ett skonsamt men effektivt
sätt att få loss de uppmjukade korrosionsprodukterna och genom att använda de tre olika
arbetsmomenten fås bösta möjliga resultat. Efter det att korrosionsprodukterna avlägsnats putsas
föremålen med dentalborstar av nylon, stålull, gummi eller sämskskinn. Syftet med detta är att
göra eventuell ornamentik mer tydlig samt att slå ihop ytorna och ge dem en tilltalande finish.
Dessutom bildar polerborsten, genom friktionen mot metallen, ett oxidskikt som stoppar förnyad
korrosionsbildning (Klockhoff 1989: 38ff). Sedan stabiliseras föremålen genom att kloriderna
lakas ur. Detta görs genom att fragmenten läggs i en 1 % fosfatbuffertlösning som först värms
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upp till 60ºC. Därefter kontrolleras kloridhalten kontinuerligt tills kloriderna är urlakade. När
detta gjorts torkas metallföremålen i vakuum i en exikator med fuktabsorberande kiselgel och
slutligen läggs ett skyddande ytskikt av smält paraffin på för att förhindra ny korrosionsbildning.

3.3 Konserveringen av de platta järnfragmenten

Innan behandlingen med EDTA-lösningen, dokumenterades de platta järnfragmenten genom
avritning och skanning. Dessutom vägdes de, och korrosion samt allmäntillstånd bedömdes och
dokumenterades. Samtliga föremål lades sedan i en 80ºC, 4 % EDTA- lösning med ett neutralt
pH-värde på cirka 6.5. Efter EDTA-behandlingen påbörjades den mekaniska bearbetningen med
hjälp av skalpell, ultraljud samt pensling med destillerat vatten eller EDTA-lösning. Därefter
putsade föremålen med roterande dentalborste. Trärester har så långt det varit möjligt behållits.
Efter behandlingen med dentalborste lades föremålen i en fosfatbuffert för att laka ur kloriderna.
Sedan torkades de platta fragmenten i ugn samt exikator för att slutligen läggas i parrafin.

4. JÄMFÖRANDE FÖREMÅLSKATEGORIER

De olika jämförande föremålskategorierna, som medtagits i uppsatsen, har valts ut eftersom att
de är relevanta för platsen. Dessutom har de förekommit i tidigare forskning och i vikingatida
skandinaviska artefaktsamlingar. Uppsatsens storlek möjliggör inte en studie och jämförelse med
samtliga vikingatida föremål, och därför har ett urval av antalet föremålskategorier varit
nödvändigt. Nedan följer en närmare beskrivning av de i uppsatsen medtagna jämförande
föremålskategorierna:
•
•
•
•
•
•

Hjälm
Sköldbuckla
Rustningslamell
Gryta
Stekpanna/ Brödpanna
Kistbeslag

4.1 Hjälm

På Björkö har ännu ingen hjälm påträffats och vad gäller hjälmforskningen i allmänhet så har
materialets representativitet och i vissa fall osäkra proveniens gjort att åsikterna, kring de
förhistoriska hjälmarnas konstruktion och militära samt sociala funktion, inte sällan skiljer sig åt.
Ämnet är komplicerat och mycket forskning kring hjälmproblematiken kvarstår. Då denna
uppsats storlek inte tillåter en djupare presentation eller analys av ämnet, har jag valt att ta upp ett
antal hjälmkonstruktioner som påträffats i områden som ingått i vikingarnas kultursfär.

Fig.3. Från vänster: Spangenhjälm (Dahlgren: 1993: 12), hjälm av Kievtyp (Sizov 1902), och
Gjermundbyhjälmen (Klindt- Jensen: 1967: 137).
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Det enda vikingatida hjälmfyndet från Skandinavien är den så kallade Gjermundbyhjälmen från
Norge. Detta är en relativt låg hjälm bestående av fyra välvda järnplattor som fästs med ett
hjässband från nacke till panna samt med ett tvärband från öra till öra (Graham- Campbell 1980:
74f). En annan hjälmtyp som varit föremål för många studier är de så kallade Spangenhjälmarna
av Baldenheimtyp. Totalt har närmare 30 fynd av denna hjälmtyp gjorts (Dahlgren 1993: 12). Den
här typen av hjälm består av en stomme och ett pannband med ett antal välvda ribbor av koppar.
Dessa ribbor hålls samman av en hjässplatta. Mellanrummen mellan ribborna fylls ut av välvda
järnplattor. Det råder skilda uppfattningar om bruksperiod och dateringar för tillverkning, men
det är allmänt accepterat att de åtminstone varit i bruk under 500-600-talen e. Kr.(Dahlgren 1993:
13). Den hjälmtyp som varit vanlig i Kievområdet är den lite högre sammansatta hjälmen . Ett av
de äldsta fynden dateras till 900-tal och kommer från en grav i Smolensk. Den här hjälmen var
mycket fragmentarisk då den påträffades. På toppen av hjälmen sitter ett koniskt beslag och både
kalott och nederkant pryds med dekorerade metallbeslag (Holmquist Olausson & Petrovski:
forthcoming).
Då Garnisonen i Birka grävdes ut påträffades två bandformiga bronsbeslag som föreslagits
tillhöra en hjälmdekoration (Holmquist Olausson & Petrovski: forthcoming). Dessutom
påträffades ett konformigt beslag, också det, i brons. Detta konformiga beslag har tolkats som att
det ursprungligen suttit på toppen av en hjälm. Det första beslaget, beslag A, F5247, är ett platt
bronsbeslag där ett antal bågar formar överkanten. Beslaget är dekorerat med fågel och
växtmotiv. I beslaget finns även spår efter en nit. Det andra beslaget, beslag B, F12177, är 4,9
centimeter långt med en rad bågar som formar överkant. Också på detta beslag finns
dekorationer i form av växter. Här finns även ett fågelmotiv där djuret ses i profil. Det
konformiga beslaget, F1241, är en 2,2 centimeter hög konformig cylinder med en rund ”kula” på
toppen. Spår efter nithål samt nitfragment indikerar att beslaget ursprungligen suttit på ett annat
föremål. Tolkningen av beslagen som tillhörande hjälmar, baseras på dels den militära
fyndkontexten, dels den speciella karaktär som många av vapnen från samma plats haft.
Dessutom tyder nitarna samt nithålen på att beslagen tidigare varit fastsatta på ett annat föremål
(Holmquist Olausson & Petrovski: forthcoming).

4.2 Sköldbuckla

Vikingatidens sköld hade vanligen en diameter av cirka 80-90 centimeter. Den var rund och gjord
av ett lager av sammansatta träplankor. På sidorna satt beslag av brons eller järn. I skölden mitt
fanns en cirkelrund öppning över vilken en sköldbuckla var placerad, och bakom denna satt
handtaget. Sköldbucklorna hade i allmänhet en diameter av cirka 15 centimeter, inklusive brätte.
Tjockleken på sköldbucklans topp var cirka 3-5 millimeter och tunnades därefter ut vid brättet.
Detta torde tyda på att sköldbucklan inte formades utifrån en tunn metallplatta utan att den
snarare hamrats ut från ett stycke järn. I de flesta fall var sköldbucklan fastsatt med järnnitar i
brättet. I Birkamaterialet är fyra nitar vanligast förekommande, men enstaka sköldbucklor med
sex nitar har också påträffats (Arwidsson 1986: 39, Andersson 1998: 19, Siddorn 2000: 40ff).
Till skillnad från det lilla antal fragment av ringväv, huggknivar och svärd som hittats i
Garnisonen är vissa typer av vapen överrepresenterade. Det är till exempel uppenbart att en
mängd sköldar funnits i hallhuset när detta anfölls och förstördes. Niklas Stjerna menar att det
utifrån fynden i Garnisonen inte kan uteslutas att spjut och sköldar varit kollektiva vapen. Att
krigarna gemensamt förfogat över dessa snarare än att de tillhört den personliga utrustningen
(Stjerna 2001: 39).
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Vid datering och typindelning av vikingatidens sköldbucklor används Ryghs typologi. Denna
baseras på sköldbucklornas form och olika fyndkombinationer i gravar (Arwidsson 1986: 39).

R564

R562

R563

R565

Fig.4. Vikingatida sköldbucklor enligt Ryghs typologi (Arwidsson 1986: 44).
Rygh 564: Hög halvklotformig buckla med tydlig hals. Brättet svagt lutande eller plant. Vanligast
under 800-talets första mitt.
Rygh 562: Låg och något flackare buckla med kort hals. Denna buckla kom aldrig helt att ersätta
den föregående typen. Vanligast förekommande mellan 850 och 950 e. Kr.
Rygh 563: Buckla med ännu flackare form. Mycket kort hals, eller ingen alls.
Rygh 565: Något koniskformig buckla med svagt lutande eller plant brätte. Utan hals och med
eller utan mittknopp (Arwidsson 1986: 39f, Siddorn 2000: 44).
Typ 563 och 565 är samtida och dateras till vikingatidens senare del. Från Garnisonen har tre
sköldbucklor kunnat klassificeras som Rygh 564 och två stycken som Rygh 565, andra påträffade
fragment har varit för små för att möjliggöra en typbestämning (Andersson 1998: 19).

4.3 Rustningslamell

I Garnisonen har det påträffats 720 stycken hela lameller eller delar av sådana (Stjerna 2004: 28).
De är av järn och i de flesta fall 9,5- 10 centimeter långa och 2,5-3 centimeter breda. I allmänhet
har lamellerna parställda hål utmed långsidorna och ena kortsidan och motstående kortsida har
ett eller två hål i lamellens längdriktning, men också andra hålplaceringar förekommer
(Andersson 1998: 21f). Lamellerna har varit sammansnörda med läderremmar så att de
överlappat varandra nedifrån och upp. Denna konstruktion har gjort rustningen mycket tålig mot
uppåtriktade stötar (Stjerna 2001: 40).
Det har föreslagits att lamellrustningen ursprungligen kommit från Västra Asien eller Östra
Medelhavsområdet och att den introducerades i Europa av avarerna (Thordeman 1939: 270). Att
rustningstypen kom till Sverige senast under 900-talet vet vi eftersom att lameller har påträffats
på Birka. Thordeman har menat att det kan ha varit hemvändande soldater, vilka tjänstgjort i den
bysantinske kejsarens livgarde, som introducerade lamellrustningen i Sverige. Thordeman föreslår
dock också att rustningstypen kan ha kommit till Sverige så tidigt som på 500-talet. Detta baserar
han på att den typ av spangenhjälm, som påträffats i Tuna i Väte socken och som daterats till
tidigast 500-tal, hittats tillsammans med lamellrustningar i både Ryssland och Italien.
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Fig.5. De typer av lameller som har
påträffats i Birka (Thordeman 1939:
144).
Under 900-talet användes denna typ av rustning i hela området från Kina och den Eurasiska
stäppen till Bysans och Sverige (endast känd från Birka) Vad gäller, de för den här uppsatsen
aktuella, Birkalamellerna är det mycket svårt att med säkerhet bestämma deras ursprung. Att
fastställa proveniensen försvåras av det faktum att olika varianter av lamellpansar funnits på så
vitt skilda platser under en så lång tidsperiod. De avbildningar och fynd som stämmer bäst
överens med lamellrustningen/arna? från Birka återfinns i Östturkestan (Xinjiang, Kina) och
dateras till 600-1000 e. Kr. (Nicolle 1995: 88, Stjerna 2001: 40f).
Anmärkningsvärt är att varken lamellrustningar eller lameller har påträffats i några gravar från
yngre järnålder här i Sverige. Asiatiska nomadfolk trodde på de dödad osårbarhet, och begravde
därför inte sina döda i skyddande rustning. Däremot begravdes de med offensiva vapen, dels som
ett tecken på makt, dels för att kunna delta i strider på andra sidan (Thordeman 1939: 282ff).
Kanske delade också folket på Birka denna trosuppfattning. Detta skulle då kunna vara en möjlig
förklaring till varför inga lamellrustningar och mycket få spår av ringbrynjor påträffats i gravar i
Sverige. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att lamellrustningarna var mycket exklusiva
och därför inte lades ner i graven tillsammans med den döde.

Fig.6. Avbildningar av lamellrustningar och lameller från Östturkestan och längst ner till höger lameller från
Birka (Stjerna 2001: 43).
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4.4 Gryta

Det är framförallt köksutrustning av keramik som idag påträffas när hus från vikingatiden grävs
ut. Grytor av järn förekommer dock mycket sällan i fyndmaterialet. Troligtvis beror detta på att
råmaterialåtgången var stor och tillverkningsprocessen tidkrävande varför dessa metallkärl också
kom att bli mycket dyra. I Norden tillverkades metallgrytor av antingen koppar eller järn.
Järngrytorna kunde vara cylindriska eller halvklotformiga och var tillverkade av sammanfogade plåtar. Mynningen var
förstärkt och vanligen försedd
med en hank där en kedja kunde
fästas vid upphängning över till
exempel en eld (Ödman 1992:
139ff, Trotzig 1995: 172).

Fig.7. Gryta samt stekjärn påträffade i
Norge (Ödman 1992: 142).

4.5 Stekpanna/Brödpanna
Dessa vridbara stekpannor av järn har använts vid bakning av färskbröd ända från fornhistorisk
tid fram till slutet av 1800-talet. Då ett bröd gräddas över öppen eld på en orörlig panna blir
uppvärmningen av brödet ojämn, men om brödjärnet kan roteras undviks detta och resultatet blir
ett jämnt gräddat bröd. Bröd som bakas på finmalet mjöl kan vrids runt på brödpannan. Ett
grovmalet och skört bröd tål däremot inte en sådan behandling och måste alltså placeras på ett
vridbart underlag. Därför är det inte förvånande att dessa vridbara brödpannor återfinns i
Nordens förhistoriska köksutrustning.

Fig.8. Brödpanna från Torslundaåsen i Uppland. Pannan är daterad till 400-tal (Campbell 1950: 123).
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I Norge har ett 60- tal brödpannor påträffats, varav de äldsta kan dateras till vendeltid. Pannornas
skaft har varit fästat med en nit i plattans mitt, diametern har varit cirka 20-30 centimeter och en
del av pannorna har haft en uppåtvikt kant. I Sverige är fynden av dessa brödpannor färre
(Campbell 1950: 125ff). Ett exempel är den vridbara järnpannan som påträffades på Gotland av
en bonde år 1936. Denna brödpanna dateras till vikingatid och är en del av det berömda
Mästermyr-fyndet. Den har en rund platta med ett oregelbundet hål i mitten och uppåtvikta
kanter. Pannan är inte helt intakt men plattans diameter kan mätas till 22,3 centimeter och
tjockleken till cirka 0,3-0,4 centimeter (Arwidsson 1983: 10). I hallhuset i Birkas Garnison har det
påträffats tre organiska konkretioner som tolkats som bröd. Maria Ahlsén menar dock, i sin
uppsats om brödet i Birka, att dessa även skulle kunna tolkas som gröt (Ahlsén 2004: 27).

4.6 Kistbeslag

Kistan var en av de vanligaste möbeltyperna under vikingatid. De var ofta långsmala och kunde
förses med lås. Beslag sattes på kistorna i syfte att skydda och/eller dekorera möbeln. I vissa fall
kunde dessa beslag vara mycket konstnärligt utformade och försedda med ornamentik
(Thunmark- Nylén 1995: 143, Wallqvist 2000: 3). I Birkas hallhus har det påträffats kistbeslag, lås
och nycklar utefter husets väggar (Holmquist Olausson 2001: 15). Fynden tillsammans med deras
placering tyder på att det troligtvis har stått kistor utmed väggarna i hallen.

Fig.9. Rekonstruktioner av kistor från Birka (Arwidsson 1986: 114).
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5. FYNDMATERIALETS RUMSLIGA SPRIDNING

Då tolkningen av de platta järnfragmenten till viss del grundar sig på placering i hallhuset anser
jag det nödvändigt att också ta upp en del andra fyndkategoriers spridning. Nedan följer en
presentation av både dessa samt de för uppsatsen aktuella järnfragmenten.

5.1 I hallhuset
Totalt studeras i denna undersökning 25 platta fragment som påträffats i eller i anslutning till
hallhuset i Birkas Garnison. Spridningsbilden nedan visar att flertalet av de platta fragmenten i
undersökningen kommer ifrån husets västra del. I husets östra del återfinns sju av fragmenten
och utanför huset fyra stycken.

Fig.10. Spridningsbild över de platta järnfragmenten i hallhuset i Birkas Garnison (Bäckheden 2006).

5.2 Andra fyndkategoriers spridning i hallhuset
I Garnisonen har det påträffats fem yxor (Wallgren 2005: 1). Dessa har inte kunnat klassificeras
och därför går det inte heller att säkert avgöra huruvida dessa yxor främst fungerat som redskaps
eller vapenyxor (Andersson 1998: 30). Niklas Stjerna menar dock att yxorna, som hittats i
Garnisonen, främst är arbetsyxor som använts för träarbeten (Stjerna 2001: 39). De vikingatida
vapenknivarna, eller huggknivarna som de också kallas, var prestigefulla och ovanliga stötvapen
som vanligen hade en längd av cirka 50 centimeter. De hade en smal eneggad klinga och ett
ringförsett kort fäste. I Garnisonen har ett flertal knivslidesbeslag, en huggknivsklinga samt en
spets från en huggkniv påträffats (Andersson 1998: 18, Stjerna 2001: 39). Tre svärdsdetaljer har
hittats i eller strax utanför Garnisonshuset (Bengtzon 2001: 16). Två av dessa är svärdsknappar:
en tredelad och en triangulär (Stjerna 2001: 39). Anmärkningsvärt här är att samtliga svärdsdelar
hittats i husets västra del och dessutom i anslutning till en vägg.
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Fig.11. Fyndspridning av yxor, svärdsdelar och vapenknivar i Garnisonens hallhus (Holmquist Olausson &
Kitzler Åhfeldt 2002: 14).

Fig.12. Fyndspridning av bältesbeslag, lameller, bronsspiraler och ringväv i Garnisonens hallhus (Holmquist
Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002: 15).
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Som tidigare nämnts har det i Garnisonen påträffats 720 stycken lameller, eller delar av sådana,
och som spridningsbilden ovan visar har flertalet av dessa hittats i hallhusets västra och centrala
delar. Ringväv har påträffats i både husets västra samt östra delar, men med en klar koncentration
i husets nordvästra del. I Garnisonen består ringvävsmaterialet främst av lösa ringar eller mindre
fragment av ringväv. Då storleken på ringarna varierar har det tolkats som att fragmenten troligen
kommer från flera olika ringbrynjor och/eller andra rustningsdetaljer (Andersson 1998: 21). Att
tillverka ringväv var både dyrt och tidskrävande varför dessa troligtvis var förbehållna
”officerarna” eller de som befann sig högre upp i hierarkin (Lehtosalo- Hilander 1992: 194,
Stjerna 2001: 43). Som kroppsskydd kunde ringväven användas dels som brynja, dels fastsatt på
hjälmens nederdel för att skydda krigarens nacke och hals. Coppergate- hjälmen är ett exempel på
en sådan hjälm (Siddorn 2000: 94f).
Skölddelarna som påträffats i hallhuset består av sköldbucklor och sköldbeslag och som
spridningsbilden visar har flertalet av dessa hittats längsmed den norra långväggen. Endast en
skölddel har återfunnits i husets västligaste del. Lägeskoncentrationer kan också ses hos
pilspetsarna. Majoriteten återfinns i husets västra del men här finns även en mindre klar
ansamling i husets östra delar. Däremot förekommer de mycket sparsamt i husets centrala delar.
Vikingatidens spjut var cirka 2-3 meter långa, och av dessa utgjorde holk och spets cirka 20- 60
centimeter (Lehtosalo- Hilander 1992: 195). I hallhuset är, som spridningsbilden visar,
spjutspetsarna främst koncentrerade till den norra och södra långväggen. Anmärkningsvärt är att
spjutfynd helt saknas i hallens östligaste del.

Fig.13. Fyndspridning av skölddelar, pilspetsar och spjutspetsar i Garnisonens hallhus (Holmquist Olausson &
Kitzler Åhfeldt 2002: 14).
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5.3 Fosfatinnehållet i hallhuset

Fig.14. Fosfatinnehållet i det understa golvlagret i Birkas hallhus (Bengtzon 2001: 23).
En fosfatanalys av hallhuset i Birkas Garnison visar en kraftig variation av fosfatvärdena.
Däremot är det svårt att med säkerhet säga vad dessa skillnader beror på. De låga fosfatvärdena, i
området väster om det sydligast placerade bockparet, tyder på att området sannolikt fungerat som
någon typ av förvaringsutrymme. Det som motsäger någon allmän mänsklig verksamhet här är
det långa avståndet till härden samt de låga fosfatvärdena. Då det som förvarats här inte avgett
någon större mängd fosfater skulle det kunna röra sig om förvaring av något oorganiskt material
(Bengtzon 2001: 22ff).
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6. ANALYS OCH MATERIALPRESENTATION

Nedan följer en analys och materialpresentation av de platta fragmenten. Fragmenten beskrivs
och en första identifikation görs. Med denna identifikation som grund kommer sedan en mer
utförlig diskussion kring fragmenten att föras i sammanfattningen av materialpresentationen samt
i diskussionen. De fragment där vikt både före och efter preparering angetts är konserverade av
författaren.

6.1 Östra delen av hallhuset
Fyndnr: 1352
Vikt före preparering: det övre: 3,8 g, det undre: 5,9 g
Vikt efter preparering: det övre: 3,2 g, det undre. 4,9 g
Tjocklek: Övre: 1,7- 3,8 mm
Undre: 2,9- 3,9 mm
Beskrivning: Det övre fragmentet är platt och aningen välvt.
Det undre är platt och flackt. Fragmentens utformning
avskriver föremålskategorierna gryta, brödpanna, hjälm,
lamell och sköldbuckla. Däremot överensstämmer
fragmentens form med föremålskategorin kistbeslag.

Fyndnr: 3126
Vikt före preparering: 5,5 g
Vikt efter preparering: 4,8 g
Tjocklek: 1,6- 2,0 mm
Beskrivning: Ett platt och svagt välvt fragment.
Utformningen överensstämmer inte med
föremålskategorierna lamell och brödpanna
Det går däremot inte att utesluta de jämförande
föremålskategorierna: kistbeslag, hjälm, sköldbuckla

Fyndnr: 3095
Vikt före preparering: det övre: 2,6 g, det undre: 5,9 g
Vikt efter preparering: det övre: 2,5 g, det undre: 5,3 g
Tjocklek: Övre: 1,5 mm
Undre: 1,6- 2,0 mm
Beskrivning: Båda fragmenten är platta och svagt välvda.
Formen utesluter föremålskategorierna lamell och
brödpanna. Hjälm, gryta, sköldbuckla och kistbeslag kan
däremot inte uteslutas som möjliga ursprungsföremål.
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Fyndnr: 3247
Vikt efter preparering: 9,4 g
Tjocklek: 2,8- 4,4 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och flackt. På övre
långsidan finns ett troligt nithål. Utformningen utesluter
hjälm, sköldbuckla, gryta och brödpanna som ursprungliga
föremålskategorier. Däremot kan inte lamell och kistbeslag
avskrivas som ursprungsföremål.
Fyndnr: 4771
Vikt före preparering: 20,6 g
Vikt efter preparering. 19,7 g
Tjocklek. 2,7- 3,5 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och
flackt. Föremålets form utesluter
lamell, sköldbuckla och hjälm som
föremålskategorier. Att fragmentet
har tillhört en gryta, ett kistbeslag
eller en brödpanna kan däremot inte
uteslutas.
Fyndnr: 4505
Vikt före preparering: 6,2 g
Vikt efter preparering: 5,1 g
Tjocklek: 1,1- 2,3 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och svagt välvt. Hålet
tillkom under konserveringen och är inte ursprungligt.
Utformningen utesluter föremålskategorierna: lamell, och
brödpanna. Hjälm, kistbeslag, sköldbuckla och gryta kan
däremot inte uteslutas som möjliga föremålskategorier.

Fyndnr: 4973
Vikt före preparering: det övre: 8,9 g, det undre: 15,0 g
Vikt efter preparering: det övre: 9,0 g, det undre 15,1 g
Tjocklek: Övre: 3,6- 6,4 mm
Undre: 3,4- 6,9 mm
Beskrivning: Fragmenten är platta och aningen välvda.
Utformningen överensstämmer inte med någon av de
föreslagna föremålskategorierna.
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6.2 Västra delen av hallhuset

Fyndnr: 4618
Vikt före preparering: 5,9 g
Vikt efter preparering: 5,1 g
Tjocklek: 2,1- 3,2 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och svagt välvt.
Formen utesluter endast lamell och brödpanna som
möjliga föremålsgrupper. Övriga föreslagna
föremålskategorier kan inte uteslutas.
Fyndnr: 4743
Vikt före preparering: 27,1 g
Vikt efter preparering: 24,3 g
Tjocklek: 2,7- 4,5 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och
flackt. Brottytan tillkom under
konservering. Fragmentets utformning
utesluter föremålskategorierna gryta,
lamell, sköldbuckla och hjälm. Däremot
överensstämmer formen med
brödpanna och kistbeslag.

Fyndnr: 4879
Vikt före preparering: 9,3 g
Vikt efter preparering: 9,1 g
Tjocklek: 3,3- 3,7 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och flackt.
Formen utesluter föremålsgrupperna hjälm,
sköldbuckla, gryta och lamell. Kistbeslag och
brödpanna kan däremot inte uteslutas.
Fyndnr: 4893
Vikt för preparering: 8,9 g
Vikt efter preparering. 7,3 g
Tjocklek: 2,2- 3,5 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och svagt välvt.
Brottytan tillkom under konservering.
Fragmentets form utesluter endast lamell som
möjlig föremålsgrupp. Övriga föreslagna
föremålskategorier kan inte uteslutas
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Fyndnr: 5012
Vikt före preparering: det övre: 3,0 g, det undre: 8,6 g
Vikt efter preparering: det övre: 2,4 g, det undre: 6,7 g
Tjocklek: Övre: 2,1- 2,6 mm
Undre: 2,7- 3,5 mm
Beskrivning: Det mindre fragmentets ena sida ser ut
att vara medvetet nerböjd. På ovansidan finns ett hål,
troligtvis efter en nit. Det större av fragmenten är platt
och flackt. Föremålens utformning utesluter samtliga
föremålsgrupper, utom kistbeslag.

Fyndnr: 5013
Vikt efter preparering: 4,7 g
Tjocklek: 2,1- 3,5 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och svagt välvt.
Utformningen utesluter lamell och brödpanna som
möjliga ursprungsföremål. Däremot kan
föremålskategorierna kistbeslag, hjälm, gryta och
sköldbuckla inte uteslutas.
Fyndnr: 5015
Vikt efter preparering: 3,5 g tillsammans
Tjocklek: 2,4- 2,7 mm
Beskrivning: Fragmenten är platta och flacka. Den ena
långsidan hos det större av föremålen har utarbetats
som ett sicksackmönster. Ena kortsidan har spår efter
ett halvt nithål. Det har också det mindre fragmentet.
De både fragmenten passar ihop och brottet har gått
rakt genom nithålet. Här utesluts samtliga
föremålsgrupper, utom kistbeslag.
Fyndnr: 5139
Vikt före preparering: 14,4 g
Vikt efter preparering: 13,9 g
Tjocklek: 4,0- 5,5 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och flackt.
Utformningen hos föremålet utesluter samtliga
föremålsgrupper, utom kistbeslag.
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Fyndnr: 5163
Vikt efter preparering:
den största biten: 57,2 g
Tjocklek: 5,6- 6,5 mm
Beskrivning:
Fragmenten är platta
och flacka. På ena sidan
av det största
fragmentet sitter vad
som ser ut som en
rombisk nitbricka.
Formen hos fragmentet
utesluter samtliga
föremålskategorier,
utom kistbeslag och
brödpanna.

Fyndnr: 5578
Vikt efter preparering: de tre bitarna
vägde tillsammans 34,0 g
Tjocklek: cirka 2,1- 4,7 mm. Fragmentet
längst ner till höger på bilden är dock
något tjockare.
Beskrivning: Föremålen är platta och
flacka. Två av dem har spår av nitar.
Formen hos fragmenten
överensstämmer endast med kistbeslag.
Resterande, i uppsatsen medtagna,
föremålskategorier utesluts.

Fyndnr: 6861
Vikt före preparering: 12,7 g
Vikt efter preparering: 11,2 g
Tjocklek: 3,0- 4,1 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och välvt. På
fragmentets brottsida finns spår efter vad som ser ut att
vara ett halvt nithål. Av de föreslagna föremålsgrupperna
är det endast kistbeslag som inte kan uteslutas.
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Fyndnr: 5014
Vikt före preparering: det övre: 4,5 g,
det undre: 5,8 g
Vikt efter preparering: det övre: 3,8 g,
det undre: 5,3 g
Tjocklek: det övre: 2,2- 3,7 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och
flackt. Utformningen överensstämmer
med föremålskategorierna brödpanna
och kistbeslag.

Fyndnr: 5164
Vikt före preparering: 8,2 g
Vikt efter preparering: 7,6 g
Tjocklek: 4,2-5,0 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och
aningen välvt. Föremålets form
utesluter samtliga föremålsgrupper
utom kistbeslag.

Fyndnr: 6613
Vikt före preparering: 15,3 g
Vikt efter preparering: 14,6 g
Tjocklek: 4,2- 5,2 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och
välvt. Föremålets ena kant (på bilden
snett upp mot höger), ser ut att vara
utan brottyta och således ursprunglig.
Fragmentets utformning gör att
föremålskategorierna gryta samt
kistbeslag inte kan uteslutas.

24

6.3 Utanför hallhuset

I följande presenteras fragmenten som påträffats strax utanför hallhuset i Garnisonen.
Fyndnr: 1006
Vikt efter preparering: 9,6 g
Tjocklek: 1,2-1 9 mm
Beskrivning: Fragment är platt och mycket svagt
välvt och har ett genomgående hål, troligtvis
efter en nit. Utformningen utesluter
föremålskategorierna: lamell, brödpanna,
sköldbuckla, hjälm och gryta.
Fragmentets form överensstämmer däremot
med föremålskategorin kistbeslag.

Fyndnr: 1200
Vikt efter preparering: 23,9 g
Tjocklek: 2,4-5,0 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och flackt med
en jämnt rundad kant. Utformningen utesluter
samtliga föreslagna föremålskategorier.

Fyndnr: 1323
Vikt efter preparering: 19,1 g
Tjocklek: 3,3- 4,8 mm
Beskrivning: Fragmentet är platt och svagt välvt.
Utformningen utesluter föremålskategorierna:
lamell, kistbeslag och brödpanna. Föremålen
hjälm, sköldbuckla och gryta kan däremot inte
uteslutas.

Fyndnr. 1415
Vikt före preparering: det större: 5,6 g, det mindre: 3,6 g
Vikt efter preparering: det större: 4,0 g, det mindre: 1,7 g
Tjocklek: 1,8-2,2 mm
Beskrivning: Två platta lätt välvda fragment. Fragmentens
utformning gör att sköldbuckla, kistbeslag, hjälm och
gryta inte kan uteslutas som möjliga föremålskategorier.
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6.4 Sammanfattning av materialpresentation

När fragmenten tolkats utifrån placering har Holmqvist Olaussons och Kitzler Åhfeldts
”Krigarnas hus. Arkeologisk undersökning av ett hallhus i Birkas Garnison.” och Ingela Bengtzons
uppsats ”En funktionsanalys av Garnisonshuset på Birka.” använts som jämförelsematerial.
I den här uppsatsen har jag studerat ett urval av de platta järnfragment som framkommit under
grävningarna av hallhuset i Birkas Garnison mellan åren 1998-2000. Totalt har 25 fyndnummer
undersökts. Av, de i uppsatsen medtagna, föremålskategorierna är beslag den grupp som oftast
förekommer som tänkbart ursprungsföremål för de platta järnfragmenten. Hela 19 stycken av
fyndnumren tillhör den gruppen. För både sköldbuckla, hjälm och gryta är motsvarande antal åtta
stycken. Fem av de studerade föremålen har kunnat tolkas som möjlig del av en brödpanna och
endast ett fragment har tolkats som en tänkbar lamell. Undersökningen visar på att de platta
järnfragmenten inte bara har sitt ursprung i en, utan troligtvis flera, föremålskategorier men som
materialpresentationen visar kan en övervägande del av dem härledas till att vara eventuella
kistbeslag.
Antagandet av F.nr. 1415 som en del av en sköldbuckla styrks av att det alldeles intill påträffats
vad som tidigare kunnat identifieras som en skölddel. Av de övriga fragmenten: F.nr. 1006, 1200
och 1323 som hittats strax utanför huset, kan hypotesen av F.nr. 1006 som ett kistbeslag styrkas
av det faktum att det på platsen funnits en koncentration av både nitar och spikar. Denna
anhopning skulle kunna tyda på att det här legat någon typ av kistkonstruktion. En närmare
identifiering av de två andra fragmenten F.nr. 1200 och 1323, är dock inte möjlig. Att F.nr. 4771
också det skulle vara ett kistbeslag, bestyrks ytterligare av att fragmentet påträffades intill en vägg
samt att en nyckel hittades alldeles i närheten. Däremot kan det närliggande F.nr. 4505 inte
identifieras närmare utifrån rumslig placering. Tolkningen av F.nr. 3247 som ett beslag styrks av
det faktum att fragmentet dels har ett nithål, dels att det påträffades intill den norra långväggen.
Tolkningen av F.nr. 3126 och 3095 som delar av en sköldbuckla kan också styrkas genom rumslig
placering eftersom skölddelar påträffats strax intill fyndplatsen för dessa fragment. Dessutom
tolkar jag det som att dessa två fragment ursprungligen tillhört samma föremål då de
överensstämmer med varandra både vad gäller fyndplats, välvning samt tjocklek. Antagandet av
F.nr. 1352 som ett beslag kan ytterligare förstärkas av dess placering intill den norra långväggen.
F.nr. 5015, 5014, 5013 samt 5012 har alla hittats i det sydvästra hörnet av hallen. Här har F.nr.
5012, 5013 och 5014 tolkats som möjliga kistbeslag, vilket styrka av placeringen. F.nr. 5013 är
svårare att tolka. Då en skölddel hittats på samma plats, kan fragmentets rumsliga placering
bestyrka det som ett beslag, men också som en del till en sköldbuckla. F.nr. 4893, som del av en
sköldbuckla, kan också det styrkas utifrån placering då en skölddel påträffats strax intill. F.nr.
4618, 6613 och 6861 som möjliga kistbeslag styrks av det faktum att det på samma plats
påträffats en koncentration av nitar samt två till tre nycklar. Dessutom hittades fragmenten intill
den norra långväggen. F.nr. 5163 har tolkats som antingen ett kistbeslag eller en brödpanna. Här
anser jag att fragmentet mest sannolikt är ett kistbeslag, vilket jag baserar på att det hittades flera
meter ifrån den närmsta eldstaden. Detsamma gäller F.nr. 4743 och 4879. F.nr. 5578, 5164 och
5139 har tolkats som kistbeslag och den tolkningen är inte möjlig att ytterligare bestyrka utifrån
rumslig placering.
Analysen av de platta fragmenten har således visat att de förmodligen tillhört fler än en
föremålskategori och att de i en majoritet av fallen slutligen tolkats som delar av antingen
kistbeslag eller sköldbucklor.
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7. RESULTAT, DISKUSSION OCH TOLKNINGSALTERNATIV
På den översta terrassen i Birkas Garnison har lämningarna efter ett cirka 9,5 meter brett och 19
meter lång byggnad hittats. Byggnaden har kommit att kallas Krigarnas hus. Syftet med min
uppsats var att studera de platta järnfragment som där påträffats, under utgrävningarna mellan
åren 1998-2000, i eller strax utanför denna hall. Genom undersökningen ville jag försöka ta reda
på vilken eller vilka olika föremålstyper dessa fragment ursprungligen tillhört. Dessutom ville jag
försöka förstå dessa ursprungsföremåls nyttjande och förekomst i hallhuset. I ett vidare
perspektiv ville jag sedan använda resultaten av undersökningen i ett försök att ytterligare belysa
och diskutera hallhuset och dess funktion i Birkas Garnison.
Hallen var under yngre järnålder en plats som utgjorde grunden för eller konstituerade makt av
någon form. Hallägaren kunde med ett socialt rum skilja sig från de övriga människorna inom ett
geografiskt område. Hallen var också en del av ett ideologiskt system där ägaren bland annat
kunde legitimera sig och sin släkt och skapa ett följe för representation och vapentjänst (Hallqvist
1998: 14f). Tributer och plundring var en av de mest viktiga inkomstkällorna vid sidan av
territoriell erövring (Olausson 2000: 127).
Ett flertal forskare har menat att det som kännetecknade väpnade konflikter under yngre
järnålder var att krig genomfördes för att garantera ett byte. Den militära styrkan demonstrerades
och belöning och ära erhölls. Ledaren fick dessutom chans att exponera sin duglighet inför sitt
följe. Tributer från erövrade områden var alltså en av de vanligaste inkomstkällorna. Att föra
erövringståg mot olika grannområden blev ett sätt att skaffa sig ekonomiskt överskott, vilket
annars skulle ha varit svårt att få. Att ta tributer var ett sätt att markera social och politisk makt.
Genom hot tvingades kontrahenten att betala dessa tributer. En hel del tyder på att plundringståg
under folkvandringstid och vendeltid framför allt varit ett sätt för kungen/hövdingen att försörja
sitt följe. Men under yngre järnålder tycks det som att tributer och byte i allt större omfattning
kommit att tillfalla kungen som sedan fördelade dessa bland sina trogna(Olausson 2000: 140f).
Michael Olausson har också diskuterat att det under dessa fälttåg troligtvis ingått slavar vars
uppgift bland annat kan ha varit att ansvara för de mobila skatterna eller skattkistan.
Med detta som bakgrund har jag tolkat det som att det troligtvis också borde ha funnits en plats
på ”hemmaplan” där kungen eller kungen och hans närmaste krigare förvarade kistan eller
kistorna med de allra dyrbaraste skatterna. Enligt Heimskringla hade kung Olaf Tryggvason en
”Högsäteskista” i vilken han förvarade sina vapen. Detta var högklassiga vapen som förmodligen
fanns i en kista i närheten av kungens högsäte. Kanske stod kistan där för att vapnen skulle finnas
nära till hands i händelse av ett fientligt anfall. Kistan kan också ha innehållit dyrbara föremål som
kungen belönade sina lojala krigare med då han tyckte att de förtjänade det (Enoksen 2005: 356).
Min analys samt spridningsbilder över olika fynd och en fosfatkartering som gjorts över hallhuset
i Garnisonen, möjliggör en tolkning av det sydvästra hörnet i hallen som någon typ av
förvaringsplats, och då troligtvis för oorganiskt material, detta har även föreslagits av Ingela
Bengtzon (Bengtzon 2001: 25). Då just det sydvästra hörnet varit förvånansvärt fyndtomt jämfört
med den övriga hallen, och då min analys har påvisat en koncentration av de platta fragmenten
till just denna plats blir tolkningen att det här stått en förvaringskista. Att det varit en
förvaringskista och att den varit stor, baserar jag på mängden fragment i undersökningen som
tolkats som kistbeslag. Ett av dem var dessutom mycket stort. Kanske har kistan innehållit
dyrbara föremål som anfallarna tagit, eller kanske till och med tagit tillbaka, då de anföll Birka.
Det här skulle kunna förklara varför mängden fynd i just det sydvästra hörnet är mindre än in
resten av hallen.
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8. SAMMANFATTNING
Uppsatsen behandlar platta järnfragment som påträffats i hallhuset i Birkas Garnison mellan åren
1998-2000. Syftet med denna uppsats var att studera platta järnfragment som påträffats vid
utgrävningarna av hallhuset i Birkas Garnison och att se om det var möjligt att identifiera vilken
föremålsgrupp eller föremålsgrupper de ursprungligen tillhört. Utifrån analysen skulle sedan
föremålskategoriernas förekomst och funktion i hallhuset diskuteras. Utöver detta primära syfte
genomfördes också fyndpreparering i form av konservering. Frågeställningarna som jag ville
försöka besvara var:
o Vilka föremålskategorier kan dessa platta järnfragment ursprungligen ha tillhört?
o Hur skulle de ursprungliga föremålens funktion och förekomst i hallhuset kunna förstås?
Analysen av de platta fragmenten visade att de förmodligen tillhört fler än en föremålskategori
och att de i en majoritet av fallen slutligen tolkats som delar av antingen kistbeslag eller
sköldbucklor.
Analysen samt fyndspridningsbilder och en fosfatkartering som gjorts över hallhuset i
Garnisonen, möjliggör en tolkning av det sydvästra hörnet i hallen som någon typ av
förvaringsplats, och då troligtvis för oorganiskt material. Då just det hörnet varit förvånansvärt
fyndtom jämfört med övriga hallen, och då analysen påvisat en koncentration av de platta
fragmenten till just denna plats blev tolkningen att det stått en förvaringskista i hallens sydvästra
hörn. Att det varit en förvaringskista och att den varit stor, baserades på mängden fragment i
undersökningen som tolkats som kistbeslag. Ett av dem var dessutom mycket stort. Kanske har
kistan innehållit skatter som anfallarna tagit, eller kanske till och med tagit tillbaka, då de anföll
Birka. Det här skulle kunna förklara frånvaron av fynd i just det sydvästra hörnet av hallen.
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10. BILAGOR
BILAGA 1
De fynd som presenteras i tabellen nedan innefattar samtliga fragments som studerats i detta
arbete. De föremål som konserverats av författaren är markerade i tabellen. Övriga fynd som
medtagits i uppsatsen var redan konserverade. De två fragment där x och y värdet är 5 siffrigt har
koordinater efter ett lokalt koordinatnät på Birka och inte efter det nationella koordinatnätet. På
de ställen i tabellen där det saknas uppgifter har dessa även saknats i grävrapporten.
K= Konserverade av författaren
E= Efter preparering
Fnr
1006
1200
1323
1352
1415
3095
3126
3247
4505
4618
4743
4771
4879
4893
4973
5012
5013
5014
5015

X
80464,17
80463,74
80463,74
80476,02
80477,63
80476,81
80476,93
80480,24
80475,78
80472,16
80466,67
80474,96
80465,52
80467,19
80473,76
80464,60
80464,62
80464,84
80465,01

Y
98925,39
98925,28
98925,28
98920,72
98920,06
98925,42
98925,10
98927,03
98929,87
98916,87
98917,74
98931,46
98917,05
98915,87
98925,63
98915,97
98915,22
98915,24
98915,79

Z
13,59
14,19
14,12
14,60
14,53
14,92
14,75
13,90
13,57
14,93
13,43
13,50
14,30
13,22
13,14
13,20
13,25

År
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

K

5139
5163
5164
5578

80466,39
80466,05
80466,22
105,60

98917,55
98916,76
98917,44
309,90

13,42
13,39
13,39
13,20

2000
2000
2000
2000

*

6613
6861

80473,33
110,80

98917,55
309,10

13,47

2000
-

*
*
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Vikt
E 9,6 g
E 23,9 g
E 19,1 g
5,9 g & 3,8 g
5,6 g & 3.6 g
5,9 g & 2,6 g
5,5 g
E 9,4 g
6,2 g
5,9 g
27,1 g
20,6 g
9,3 g
8,9 g
15,0 g & 8,9 g
8,6 g & 3,0 g
E 4,7 g
5,8 g & 4,5 g
E 3,5 g
tillsammans
14,4 g
E 57,2 g
8,2 g
E 34,0 g
tillsammans
15,3 g
12,7 g

BILAGA 2

Konserveringsrapport

Anna Bäckheden
Rapporten behandlar platta järnfragment som påträffades vid utgrävningarna av hallhuset i Birkas
Garnison, RAÄ 34, Björkö, Adelsö socken, Uppland.
Järn

Material

Materialet består av 17 fyndnummer med platta järnfragment.

Allmäntillstånd
Flertalet fragment var relativt stabila och endast något korroderade. Fyndnummer 4771 var
däremot mycket skört och nära att gå av på mitten. Dessutom hade fragmentet spår efter flagor
som lossnat ifrån det. Ett antal fragment hade spår av glödpatina.

Behandling

Innan behandlingen med EDTA-lösningen dokumenterades de platta järnfragmenten genom
avritning och skanning. Samtliga föremål lades sedan i en 80ºC, 4 % EDTA- lösning med ett
neutralt pH- värde på cirka 6,5. Efter EDTA-behandlingen påbörjades den mekaniska
bearbetningen med hjälp av skalpell, ultraljud samt pensling med destillerat vatten eller EDTAlösning. Därefter putsade föremålen med roterande dentalborste. Efter behandlingen med
dentalborste lades föremålen i en fosfatbuffert för att laka ur kloriderna. Sedan torkades de platta
fragmenten i ugn samt exikator för att slutligen läggas i parrafin.

Trärester
Trärester har i möjligaste mån behållits.
Fyndnummer:
6613: möjliga trärester
5164: trärester på fragmentets ovansida
4743: trärester på fragmentets konvexa sida
4879: spår efter trärester på fragmentets båda sidor
5139: spår efter trärester på fragmentets ena sida

Lagning
Fyndnummer 4743 och fyndnummer 4893 lagades med Karlsons klister samt tvåkomponentslim.

Konserverade fyndnummer- samtliga platta flacka eller platta välvda järnfragment
4771
3126
4618
1415
1352

4743
4879
5014
5012
4973

3095
5139
4505
5164
6861

6613
4893

Resultat av behandlingen
Resultatet får ses som gott. De destruerande kloriderna har avlägsnats och ytan har fått en
tilltalande finish.
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CD-uppsatser i laborativ arkeologi för läsåret 2005/2006:
=
=

h~êáå=^åÇÉêëëçå=

aáÉí= C= fÇÉåíáíÉíK= ^å~äóëÉê= ~î= âçäJ= âî®îÉJ= çÅÜ= ëî~îÉäáëçíçéÉê= é™=
áåÇáîáÉê= Ñê™å= ÇÉí= âêáëíå~= ëÉåîáâáåÖ~íáÇ~= Öê~îÑ®äíÉí= á= _à∏êåÉÇI=
qçêë™âÉêë=ëçÅâÉåI=üåÖÉêã~åä~åÇK=

^åå~=_®ÅâÜÉÇÉå=

_Éëä~Ö=ÉääÉê=ÄìÅâä~\=bå=ëíìÇáÉ=~î=éä~íí~=à®êåÑê~ÖãÉåí=Ñê™å=Ü~ääÜìëÉí=á=
_áêâ~ë=d~êåáëçåK=

bäáå=cçêå~åÇÉê=

qÜÉ= táäÇ= páÇÉ= çÑ= íÜÉ= kÉçäáíÜáÅK= ^= ëíìÇó= çÑ= máííÉÇ= t~êÉ= ÇáÉí= ~åÇ=
áÇÉçäçÖó=íÜêçìÖÜ=~å~äóëáë=çÑ=ëí~ÄäÉ=Å~êÄçå=~åÇ=åáíêçÖÉå=áëçíçéÉë=áå=
ëâÉäÉí~ä=ã~íÉêá~ä=Ñêçã=hçêëå®ëI=dê∏ÇáåÖÉ=é~êáëÜI=p∏ÇÉêã~åä~åÇK=

j~äíÉ=cêáÇ¨å=

aáÉí= ìåÇÉê= ãÉëçäáíáâìã= ìíáÑê™å= ~å~äóë= ~î= ëí~Äáä~= áëçíçéÉê= á=
ÄÉåã~íÉêá~äK=

e~ê~äÇ=gçÜ~åëëçå=

Ò_™íåáí~êÒ= Ó= ^å~äóë= çÅÜ= âçåëÉêîÉêáåÖ= ~î= à®êååáí~ê= Ñê™å= _áêâ~ë=
Ö~êåáëçåK=

cêÉÇêáâ=iìåÇëíê∏ã=

aÉí= îáâáåÖ~íáÇ~= Ä™ÖëâóííÉí= á= _áêâ~= Ó= Éíí= ÉñÉãéä= é™= Éå= Ñê~ãëí™ÉåÇÉ=
ëíêáÇëâçåëí=ãÉÇ=Ñê®ãã~åÇÉ=áåëä~ÖK=

bäáå~=m~äçã®âá=

^äÄóë= ëâ®êîçê= Ó= iáéáÇ= çÅÜ= ãçêÑçäçÖáëâ= ~å~äóë= ~î= íáÇáÖåÉçäáíáëâ=
âÉê~ãáâ=Ñê™å=£ä~åÇK=

bääáåçê=p~ÄÉä=

^êâÉçäçÖáëâ= ä~åÇëâ~éë~å~äóë= çÅÜ= éêçëéÉâíÉêáåÖ= ~î= ÄÉÄóÖÖÉäëÉJ
ä®ãåáåÖ~ê=çÅÜ=Öê~îÑ®äí=îáÇ=^äëáâÉ=Ü~ÖÉK=

má~=pÅÜçìäíò=

dÉåìë= é™= ãÉåóåK= ^å~äóëÉê= ~î= ëí~Äáä~= âçäJ= çÅÜ= âî®îÉáëçíçéÉê= é™=
ëâÉäÉííã~íÉêá~ä= Ñê™å= _à®êÄóÖê~îÑ®äíÉí= Ñê™å= ®äÇêÉ= êçãÉêëâ= à®êå™äÇÉê= á=
h~ëíä∏ë~=é™=£ä~åÇK=

`Üêáëíáå~=pÅÜáÉêã~å= _ê∏Ç= îáÇ= Ç∏Ç= á= h~äîëÜ®ää~K= ^å~äóë= ~î= Ñ∏êÜáëíçêáëâí= çêÖ~åáëâí= Öê~îJ=
çÅÜ=Äçéä~íëã~íÉêá~ä=Ñê™å=_~êâ~êÄó=á=g®êÑ®ää~=ëçÅâÉåI=rééä~åÇK=
=

=
=

=
Sedan år 2000 ges CD-uppsatser producerade vid Arkeologiska forskningslaboratoriet ut i fulltext (pdf-format), som man kan hämta hem från webben
(www.diva-portal.org) eller beställa samlade på en CD-skiva. Endast en begränsad
upplaga trycks för distribution till bibliotek och institutioner. Både CD-skiva och tryckta
uppsatser kan beställas från AFL, Wallenberglaboratoriet, Stockholms Universitet,
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