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Abstract 

Terrace III in the Birka Garrison. An analysis of function based on artifact quantification and find preparation. 
This paper deals with Terrace III in the Garrison of Birka, Uppland, Sweden. The main purpose is to 
investigate the function of Terrace III. The analysis consists of two parts. One is to analyse the 
stratigraphy including layers, constructions and finds. Beads and coins are selected for a discussion of 
dating. The other part consists of a comparison between the find material from the Hall building, the 
Smithy and Terrace III. Beads are discussed separately. The results are not definite due to the fact 
that the terrace is not completely excavated. The finds indicate that Terrace III could have been used 
as storage house or a dwelling house. The pottery could be taken as evidence for a storage house 
(and possibly the amount of rivets and nails). The presence of personal finds show that the house 
might have been used as a dwelling house. A few finds indicate some kind of workshop activity. The 
finds from Terrace III can be dated to the end of the 10th Century. 
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1. Inledning 

År 2001 och 2004 undersöktes Terrass III i Birkas Garnison (för definition se 1.4) av Arkeologiska 
forskningslaboratoriet (AFL) som ett led i projektet Borgar och befästningsverk i Mellansverige 400-1100 e 
Kr. Inom projektet har delar av Garnisonen och Borg undersökts mellan åren 1995-2004.  

Garnisonen (raä 35) är belägen i en sänka väst om den vikingatida borganläggningen Borg. I 
Garnisonen finns fem synliga terrasser. På den största terrassen har lämningarna efter ett hallhus 
undersökts och norr därom en smedja (se fig. 2).  

I den här uppsatsen ska Terrass III behandlas och då undersökningen ej avrapporterats än är det 
en del grundläggande frågor som skall besvaras. Främst är det vilken funktion anläggningen på 
Terrass III kan ha haft och hur den samspelar med de andra husen i Garnisonen. Det har framförts 
att Garnisonen fungerat som ett eget litet samhälle och det har därför funnits behov av kök, förråd 
och egen smedja (Holmquist Olausson 2001:15). Terrass III har beskrivits som ett bostadshus 
(Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2006:21). En möjlig hypotes är alltså att Terrass III 
varit platsen för krigarnas bostadshus, förråd, kök eller något annat som haft med deras uppehälle i 
Garnisonen att göra.  
 

1.1 Syfte och frågeställning  

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken funktion byggnaden på Terrass III i Birkas Garnison kan ha 
haft och hur den förhåller sig till de andra husen i Garnisonen. Jag vill undersöka detta genom 
följande frågeställningar: 
 
- Vilka dateringar kan fynden från Terrass III ge?  
 
- Hur ser fyndsammansättningen ut på Terrass III i jämförelse med Hallen och Smedjan? 
   - Vad kan den säga om husets funktion? 
 
- Kan förhöjd frekvens av någon fyndkategori stärka antaganden om att Terrass III använts som 
bostadshus, kök eller förråd?  
 

1.2 Metod och material 

Materialet består främst av fynd, fältritningar och fyndlistor från undersökningarna av Terrass III. 
Utvalda järnföremål från Terrass III konserveras enligt EDTA-metoden. Syftet med konserveringen 
är att bevara fynden men också att försöka bestämma oidentifierade föremål. Fyndspridningskartor 
med utvalda fynd från Terrass III görs i Arc map. 

Pärlor och mynt analyseras i dateringssyfte. Mynten är särskilt användbara för att ge TPQ 
(terminus post quem) åt anläggningar och lager i en fornlämning. Med det menas att lagret i vilken ett 
mynt är påträffat inte kan ha anlagts före myntets präglingsår. Mynten har daterats av Gert Rispling 
(för mer om mynt se kap. 5.1 och bilaga 6). Pärlorna tar störst plats i denna analys. Dateringarna av 
pärlorna baseras på Johan Callmers typologi för vikingatida pärlor (Callmer 1977). Föremål som kan 
typologiseras berörs kortfattat. Ovan nämnda analyser behandlas i kapitel 4. 

För att studera Terrass III i ett större perspektiv jämförs fyndmaterialet kvantitativt mellan 
Terrass III, Hallen och Smedjan (i kapitel 5). Föremålen räknas och delas in i kategorier för att sedan 
kunna jämföras. Uppgifter om antal fynd baseras på fyndlistor och de tolkningar av fynden som 
gjordes i fält (om inget annat anges).  
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1.3 Avgränsning 

Då fyndmaterialet från Terrass III är stort (ca 1100 fyndposter) har antalet fynd som behandlas här  
begränsats till att omfatta oidentifierade järnföremål, pärlor och mynt. En stor del av föremålen 
undgår alltså närmare analys. Benmaterialet är inte osteologiskt bedömt. Dessutom finns ett stort 
antal oidentifierade järnföremål som är för fragmentariska för att kunna bestämmas (inom ramen för 
denna uppsats). Många av de fyndtyper som finns i garnisonsmaterialet har behandlats i uppsatser av 
tidigare studerande vid AFL.  
 

1.4 Definitioner 

Området som behandlas i den här uppsatsen benämns Garnisonen av Holger Arbman och är 
numera ett egennamn på området väster om Borgvallen och Borgberget (Raä 35) (Holmquist 
Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002:5). Området fick sitt namn med anledning av den stora mängd 
vapen som påträffats där och avsaknaden av föremål med kvinnlig anknytning (Arbman 1939:63). 
Huset på den övre terrassen i garnisonsområdet som blivit kallat Garnisonshuset (Bengtzon 2001), 
Hallhuset (Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002:5) och Krigarnas hus (Holmquist Olausson & 
Kitzler Åhfeldt 2002) går i den här uppsatsen under namnet Hallen eller hallhuset. Huset på terrass II 
har utnyttjats för smidesaktiviteter och benämns därför Smedjan. Den förmodade byggnaden på 
Terrass III har tidigare benämnts Hus II. Den vikingatida Borganläggningen som är belägen öster om 
Garnisonen benämns Borg. 
 
 
 

 
Fig. 1. Birka med befästningsverk. De streckade områdena markerar 
gravfält. Kartan tagen ur Birkas krigare s. 10.  

2. Birka och Garnisonen 

Birka är sedan länge känd som en vikingatida 
bosättning och handelsort som anlades på 750-
talet och övergavs i slutet av 900-talet. 
Undersökningar visar dock att ön varit bebodd 
sedan äldre järnåldern. Vid utgrävningarna som 
företogs vid stadsvallen 1988-1989 
undersöktes ett antal lämningar, den äldsta 
som var en brandgrav daterades till sen 
romersk järnålder. Platsen visade också spår av 
en tidig bosättning, den ersattes sedan av ett 
långhus som daterades till vikingatidens början. 
Detta bekräftas av resultaten från de 
kvartärgeologiska undersökningar som 
företagits i vattnet strax utanför Birka genom 
förekomsten av vissa pollen som kan indikera 
boskapshållning (Risberg et al. 2002:445ff). 
Platsen bytte sedan karaktär och 
hantverksaktiviteter som brons, järnsmide och 
pärltillverkning bedrevs på terrassen 

(Holmquist Olausson 1993:135). Ön har ett mycket kommunikativt läge mellan Björköfjärden och 
Hovgårdsfjärden inte långt från Mälarens inlopp. Birka är känt för sitt stora antal gravar, ett av 
gravfälten, Hemlanden har 1600 synliga gravhögar och totalt finns ca 3000 gravar på Björkö. Dessa 
fördelar sig på Grindsbacka, Kärrbacka, Ormknös, i och omkring Borg. Garnisonen var en del av 
Birkas försvarsverk precis som stadsvallen och Borgvallen. Dessa kompletteras av en pålkrans i 
vattnet (Holmquist Olausson 2001:9). Birkas Borg anlades förmodligen samtidigt som Birka och 
Borgvallen har bränts vid två tillfällen (Fennö Muyingo 1998:10). Garnisonen består av fem synliga 
uppbyggda terrasser och området har delvis varit inhägnat med en träpalissad. En vattencistern har 
varit belägen norr om Smedjan och en avfallsränna har påträffats i samband med undersökningar av 
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hallhuset. Fynden från Garnisonen visar att platsen hade en stark militär prägel och resultaten av de 
undersökningar som utförts där pekar på att stridigheter förekommit och att platsen slutligen 
ödelagts i slutet av 900-talet (Hedenstierna-Jonson 2006:69), för dateringar se 2.2.  
 

2.1 Undersökningar i och omkring Garnisonen  

1876-78 undersökte Hjalmar Stolpe 196 gravar på gravfältet norr om Borg. Anne-Sofie Gräslund 
benämner den sydöstra delen av detta gravfält 2A och den nordvästra 2B (Gräslund 1980). Nästan 
samtliga av dessa gravar var skelettgravar och dessa syntes bara som grunda svackor i marken. Stolpe 
undersökte också åtta anläggningar i Borg, dessa tolkades som brandgravar belägna under plan mark 
(Arbman 1943:127ff, Fennö Muyingo 1998:3). I samband med Stolpes undersökningar av gravfältet 
norr om Borg undersöktes en gropliknande anläggning (Bj. 610) några meter norr om Terrass III (se 
fig. 2). Den exakta positionen är inte känd. Den var 1,65 meter lång, 0,8 meter bred och 0,75 meter 
djup (Arbman 1943:201). Anläggningen som saknade både kista och fynd ingår i gravfält 2A enligt 
Gräslunds indelning (Gräslund 1980). Sydväst om anläggning 610 fanns ytterligare en anläggning, 
kvadratisk till formen med en sida på 0,9 meter (Arbman 1943:201). Denna saknade också fynd och 
beskrivs inte närmare. Vid undersökningarna av Terrass III påträffades dock inget som tolkades som 
recenta störningar vilket innebär att Stolpes undersökningar inte företagits inom schakten på Terrass 
III (Holmquist Olausson: muntligt meddelande). Stolpe undersökte också delar av hallhuset. Var 
hans undersökningar företogs är inte riktigt säkert men genom AFL:s grävningar har ett av hans 
schakt, den s k stora gropen i hallhuset återfunnits. Arbman tog upp ett 48 meter långt schakt med 
två tvärschakt på den övre terrassen i N-S riktning 1934 (Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 
2002:5f). Han undersökte också två gravar på gravfält 2A (Gräslund 1981:5). 

Birkas Garnison har på senare år blivit uppmärksammad genom en rad utgrävningar som 
företagits av Arkeologiska forskningslaboratoriet från Stockholms universitet. Borg har varit föremål 
för flera undersökningar, 1996 undersöktes en del av den halvkretsformade vall som omger 
Borgberget. Resultatet visade att den delen av vallen som undersöktes var anlagd ovanpå en grav. 
Borgvallen hade brunnit och byggts om i två omgångar, den äldsta vallen bestod av jord och sten 
samt en nitad träkonstruktion med tillhörande skyttegång som förstörts genom brand. Den yngre 
fasen uppvisar en kraftigare konstruktion och stolphål som påträffats vittnar om en träkonstruktion 
som varit nitad och spikad. Ett 2,5 meter brett skyttegångsgolv påträffades. Konstruktionen brinner 
och därefter byggs vallen aldrig upp igen (Fennö Muyingo 1998:10). 1998 företogs undersökningar i 
Borg, gravliknande anläggningar påträffades men inga spår av andra aktiviteter framkom 
(Hedenstierna Jonson 2000). 

1997 upptogs ett schakt på den nedre terrassen i Garnisonen och fynden (bl a pilspetsar) ansågs så 
intressanta att fler undersökningar planerades. 1998 påbörjades utgrävningarna av den övre terrassen 
och ytterligare ett schakt togs på den nedre terrassen. Den övre terrassen visade sig ha varit grunden 
till ett stort hus med ett anmärkningsvärt fyndmaterial. Fram till år 2000 undersöktes terrassen och 
resultatet talade sitt tydliga språk: ett hallhus med ett uppseendeväckande fyndmaterial hade stått på 
platsen. År 2001 undersöktes två terrasser norr och öst om hallhuset; Terrass II och Terrass III. 
Terrass II som också undersöktes 2002, 2003 och 2004 visade sig vara en smedja. Terrass III 
undersöktes även 2004 och har ännu inte någon säkert fastställd funktion men liknar ett bostadshus 
(Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2006:21). Ytterligare en terrass (TIV) väst om Smedjan 
undersöktes 2002 men resultatet har inte publicerats än (Hedenstierna-Jonson & Holmquist 
Olausson 2006:12). 
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Fig. 2. Birka med garnisonsområdet inrutat.  

 

2.2 Husen och fynden 

Hallen är den största byggnaden som undersökts på Birka, husets yttermått är som bredast 10x20 
meter. Hallen var ett treskeppigt långhus med takbärande stolpar placerade på jämt avstånd från 
varandra. Huset har haft två ingångar och två härdar. Fyndspridningen och analyser av jordprover 
visar att Hallen varit funktionsindelad men någon mellanvägg har dock inte påvisats (Bengtzon 2001, 
Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002:22). Fynden utgörs bl a av ett stort antal knivar, spikar, 
nitar och framförallt vapen i form av sköldfragment, spjutspetsar, vapenknivar, pilspetsar, 
svärdsdetaljer, delar av ringväv och lamellpansar. Orientaliska beslag kopplade till militär utrustning 
och lameller till ett s k klibanion (Stjerna 2001:40ff) visar att det finns en tydlig östlig influens i 
garnisonsmaterialet (se 5.5 och 5.6). Hallen har daterats till 900-talets andra hälft och anses ha 
nyttjats i ca 50 år. Dateringarna baseras på bronsbeslag med djurornamentik som dateras till sent 
900-tal och en doppsko i borrestil som dateras till senare hälften av 900-talet. Ett antal mynt har 
också påträffats i Hallen, de äldsta mynten är präglade 698-749 e Kr och de yngsta till 930/1 - 940/1 
e Kr. Lämningarna efter en äldre byggnad som också kunde dateras till vikingatid påträffades under 
hallhuset. Fyndsammansättningen är mera enahanda vilket tyder på en kortvarig aktivitet och någon 
tydlig huskonstruktion kunde inte skönjas (Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002:16ff). I 
slutet av 900-talet anfölls Garnisonen och Hallen sattes i brand. Fyndens art och fördelning antyder 
att striden i garnisonsområdet var våldsam (Hedenstierna-Jonson 2006:69).  

Smedjan var belägen på den mindre terrassen norr om Hallen och var 5x6 meter stor. Smedjan 
hade minst fyra ässjor och den huvudsakliga uppgiften var troligen att reparera vapen. Det har även 
tillverkats knivar och torshammare där (Arvidsson 2003, Hedenstierna-Jonson 2006:51). Placeringen 
nära hallhuset, brandrisken till trots kan bero på att Smedjan organisationsmässigt var starkt bunden 
till Garnisonen (Arvidsson 2003:23).  

En intressant och märklig sak är att två gravar påträffades i Smedjan. Båda gravarna var 
urnebegravningar utan synlig markering ovan jord. Den ena (A5) som påträffades vid 
undersökningen 2001 innehöll ben från både människa och djur, bränd flinta, ett bronsfragment, en 
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järnkrampa, ett remändesbeslag (till bälte) och små textilfragment. Den dödes kön är inte bestämt 
men benfragmenten härstammar från en individ i vuxen ålder. En undersökning av krukan visade att 
den brukats som kokkärl innan den använts som begravningskärl (Frostne 2002:27). Begravningen 
som påträffades 2002 (A88) innehöll bl a textilredskap, en nyckel, en kniv, fem pärlor och ett hänge. 
Den gravlagda tolkades därför som en kvinna. Det kan tänkas att kvinnan på något sätt var knuten 
till Smedjan och Garnisonen. Eventuellt kan begravningen höra samman med de omgivande 
gravfälten 2A och 2B. Graven hade TAQ på ca 950-960 e Kr (Larsson 2003:23f).  

 
 

3. Bakgrund till analys 

I följande kapitel presenteras en bakgrund till de analyserande avsnitten i uppsatsen. I kapitel 4 
analyseras och diskuteras Terrass III utifrån lager, anläggningar och fynd. Huskonstruktioner berörs 
något mer kortfattat. Spridningskartor används för att få ledtrådar om aktivitetsområden och 
funktion. I kapitel 5 analyseras fyndmaterialet från Hallen, Smedjan och Terrass III kvantitativt i 
syfte att få ledtrådar om Terrass III:s funktion och användning. Fynden delas in i de kategorier som 
kan tänkas vara relevanta för garnisonsmaterialet. 
 

3.1 Hus 

Den vanligaste hustypen under järnålder var det treskeppiga huset. Ett treskeppigt hus har parvis 
placerade takbärande stolpar och ytan mellan benämns mittskepp. Utrymmet mellan de takbärande 
stolparna och väggarna kallas sidoskepp. Spannlängden avser avståndet mellan de inre stolpparen i 
husets längdled. Bockbredden är avståndet mellan de parställda takbärande stolparna. 

De treskeppiga husen kan delas in i tre kategorier beroende på hur stolparna varit placerade i 
förhållande till väggarna. Balanserade hus hade en jämnt fördelad taktyngd mellan väggar och stolpar. 
Överbalanserade hus kännetecknas av att mittskeppet utgjorde mer än hälften av husets hela bredd. I de 
underbalanserade husen bar väggarna den största tyngden och mittskeppet utgjorde därmed mindre än 
hälften av husets bredd (Göthberg 1995:66).  

Väggar kunde bestå av lerklinade flätverk eller stående alternativt liggande träverk. Golven bestod 
oftast av hårt trampad jord eller torkad lera. I enstaka fall har trägolv konstaterats. 

Treskeppiga långhus var under järnåldern ofta indelade i olika rum med skilda funktioner. Ofta 
bostad i ena delen och förråd eller fähus i den andra. Under vikingatiden sker en förändring i 
bebyggelsestrukturen i Norden. Få hus från denna tid har undersökt. Enskeppiga hus börjar uppträda 
under mitten av vikingatiden. Dessa var enfunktionella. Fähus och andra rum placerades i separata 
byggnader. Men långhustraditionen levde länge kvar i form av hallar (se te x Göthberg 1995:98, 
Herschend 1998).  

Hallhuset i Birkas Garnison uppvisar närmast identiska drag med folkvandringstida och 
vendeltida hallhus i Uppland och Södermanland. Huset ansluter därmed till en äldre väletablerad 
huskonstruktion. Detta skulle kunna ha ideologiska skäl men det är inte ovanligt att äldre hustyper 
under yngre delen av vikingatid samsas vid sidan om de nyare husen (Holmquist Olausson 2002:22). 
Smedjan i Garnisonen har inte uppvisat några tydliga huskonstruktioner.  

Det som kan ge ledtrådar om de funktioner ett hus kan ha är stolpar, härdar, ingångar, fördelning 
av olika fyndgrupper, makrofossilanalys och jordkemiska analyser (Ramqvist 1983:153). Boningshus 
karaktäriseras av härdar och lergolv i anslutning till härdar samt fynd av hushållskaraktär. Fähus å 
andra sidan saknar ofta härdar och uppvisar få fynd. Verkstadshus karaktäriseras av härdar och ugnar 
samt av hantverksavfall som slagg, deglar och gjutformar (Göthberg 1995:89).  

 
 

 

 



 7 

3.2 Pärlor 

Birkas pärlor har behandlats av Kristina Danielsson (1973), Johan Callmer (1977), Ola Kyhlberg 
(1980) och Björn Ambrosiani (1995). Danielssons undersökning omfattar pärlor och glas som 
framkom i Svarta Jordens hamnområde vid undersökningarna 1970-1971. Pärlornas form, material 
och färg ligger till grund för den stratigrafiska studien. Callmers dateringsmetod baseras på gravar 
med fler än 10 pärlor i kombination med daterande fynd. Indelningen bygger på material, teknik, 
form, proportion, storlek, genomskinlighet, dekoration och färg (Callmer 1977:33ff). Callmers 
undersökning omfattar 302 gravar från Danmark, Norge, Sverige och Tyskland, 83 av de svenska är 
birkagravar. Callmers dateringar anges i BP (Bead Period). Kyhlberg har behandlat pärlor ur ett 
kronologiskt-topografiskt perspektiv och menar att Callmers dateringar blir osäkra p g a att 
brandgravarna är underrepresenterade i materialurvalet från Birka. Det gör att birkamaterialet är 
successivt sämre representerat ju äldre det är, baserat på att brandgravarna generellt tillhör en äldre 
horisont än skelettgravarna (Kyhlberg 1980:71f). Ambrosianis stratigrafiska iakttagelser som bygger 
på undersökningarna som företogs i Svarta jorden 1990-1995 bekräftar Danielsson resultat med 
undantag för den tidigaste gruppen segmenterade pärlor som saknas i Danielssons undersökning 
(Ambrosiani 1995:62). För forskningshistorik hänvisas till Callmer (Callmer 1977:7ff). 

De pärlformer som förekommer i det aktuella materialet finns omnämnda av Danielsson, Callmer,  
Ambrosiani och dessa baseras på H. C. Becks beskrivningar över formelement från 1927. Pärlans bas 
är de båda sidorna med snoddhål och pärlans vägg är sidorna utan snoddhål (Beck 1927:3, Danielsson 
1973:72). I fig. 3 visas de pärlformer som förekommer i föreliggande material. Materialet presenteras 
i sin helhet i bilaga 3-5. Där anges material, form, färg, genomskinlighet och storlek. Storleken anges i 
höjd (från vägg till vägg) och bredd (från bas till bas). Här följer en kort beskrivning över formerna 
och deras utseende: Cylinderformad, formen kan närmast beskrivas som oval (sedd framifrån som om 
den hängde på en tråd) och har rund basyta och parallella väggar. Denna form har enligt mig varit 
svårast att fastställa då dessa pärlor tenderar att likna de ringformade eller runda. Med cylindrisk 
menas alltså inte att pärlan har form som en avlång cylinder. Facetterad, innebär att pärlan slipats och 
därmed brutits i en eller flera vinklar. Nämnas bör att de facetterade pärlorna kan ha olika typer av 
facetteringar än vad som framgår av fig. 3. Melonformad, kännetecknas av åsade väggar som går 
parallellt från bas till bas (Danielsson 1973:73), namnet syftar på honungsmelonens skal och de här 
pärlorna kan även kallas ribbade (Callmer 1977:33). Sfärisk, de runda pärlorna är helt runda utan att 
brytas av någon vinkel eller övergå i bas som löper från det ena snoddhålet till det andra, dessa kan 
även kallas runda. Ambrosiani delar in Danielssons runda i ringformade och sfäriska (Ambrosiani 
1995:52). Ringformad, snoddhålet är betydligt större än på de runda pärlorna och de cylindriska 
pärlorna. Segmenterad, består av en eller flera pärlsegment vilka bildats genom att innypningar gjorts på 
en ihålig glasstav med en tång (Danielsson 1973:73). De segmenterade pärlorna kommer troligen från 
ex-bysantinska provinser i Kalifatet (Callmer 1977:98). I min undersökning delas de segmenterade 
pärlorna in efter hur många segment de består av. I materialet finns ett antal pärlor som utgörs av 
endast ett segment (med utbuktningar vid snoddhålen) dessa kallas därför 1-segmenterade. Tunnformade, 
har välvda väggar som övergår i parallella baser (Danielsson 1973:73).  
 

 
Fig. 3. Pärlformer (Omarbetad efter förlaga av Guido 1999:13). 

 
De färger som förekommer i materialet är blå, mörkblå, grön, blågrön, mörkgrön, gul, gulbrun, 

gröngul, lila, ljusblå, röd, rödbrun, vit och turkos. Färgerna skulle kunna beskrivas mer ingående än 
så, men för att undvika missförstånd är det enklast att hålla sig till de ovan angivna. Några av 
pärlorna är polykroma d v s flerfärgade och mönstrade. De material som förekommer är ben, 
bergskristall, bärnsten, glas, glas med guld- och silverfolie och karneol. Bergskristall, karneol (som är 
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halvädelstenar) och bärnsten får sina former genom slipning. Bergskristall, men framförallt 
karneolpärlorna är ofta facetterade. Dessa pärlor har tillverkats i Indien eller Iran (Callmer 1977:101).  

Guld och silverfoliepärlorna består av en kärna av glas som täcks av guld eller silverfolie med ett  
överdrag av transparent glas. En del vikingatida ”guldfoliepärlor” innehåller istället för guld 
silverfolie som sedan täckts av gulbrunt glas för att likna guldfoliepärlorna (Callmer 1977:98). 
Pärlornas genomskinlighet har också noterats, med opak menas icke genomskinlig, transparent betyder 
genomskinlig och semitransparent är ett mellanting vilket innebär att pärlan inte är helt genomskinlig 
men heller inte opak. Det finns ett antal pärlor i garnisonsmaterialet som p g a färgskiftningar, 
formavvikelser och storlek saknar direkta paralleller i Callmers typologi. I dessa fall får de dateringar 
som ges dessa pärlor betraktas som förslag.  

De flesta vikingatida pärlor importerades, men pärlor har tillverkats i Skandinavien med 
importerat glas. Pärltillverkning är belagt i bl a Åhus, Ribe, Birka och Hedeby. 
 

3.3 Fyndkvantifiering och kategorier  

Jag väljer att jämföra fyndmaterialet från Terrass III, Smedjan och Hallen genom att beräkna antal 
fyndtyp eller fyndkategori per kvadratmeter från de tre terrasserna och sedan jämföra dem med 
varandra. Då kan antalet av en fyndtyp eller fyndkategori jämföras i taget utan att större utgrävd yta 
möjliggör fler fynd.  

Den totala utgrävda ytan som omfattar Hallen är 291,5 m2 (åren 1998-2000) enligt en CAD-
ritning. Eftersom den siffran även omfattar det schakt som går ut från Hallen genom vallen räknas 
inte fynden eller kvadratmeterytan därifrån, den ska enligt uppgift vara 12 m2 (Holmquist Olausson 
2002:20). De för min analys aktuella schakten från Hallen har då en yta på 279,5 m2. Vid 
utgrävningarna av Hallen påträffades äldre anläggningar under golvlagret och fynden därifrån tas inte 
med i beräkningarna då dessa härrör från en annan kontext. 

Smedjans schakt från 2001 och 2002 är 112,5 m2. Materialet från 2003 och 2004 års 
undersökningar utelämnas p g a att dessa företagits utanför Smedjans omedelbara 
verksamhetsområde. Den undersökta ytan på Terrass III är ca 60 m2.  

I de fall vikt har varit det bästa sättet att jämföra vissa fynd med (te x keramik och slagg) och 
uppgifter om vikt saknats har antalet fyndposter trots osäkerhet använts istället. Det samma gäller för 
fragment av olika slag (kamfragment, ringvävsfragment, vågfragment mm).  

Då jag avser försöka belägga de oavsiktligt avsatta spår som aktiviteterna i husen lämnat efter sig 
tas fynden från de avsiktliga deponeringarna inte med. Dessa är de två begravningarna i Smedjan och 
den deposition av föremål som påträffats i en stolpgrop i Hallen, samt de spjutspetsar som 
deponerats i Hallens konstruktionsdelar (Hedenstierna Jonson 1998, Kitzler 2000:13, Holmquist 
Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002:13). Hedenstierna Jonson menar att garnisonsmaterialet är unikt så 
till vida att fyndmaterialet reflekterar den sista striden då Garnisonen brändes ned. När platsen sedan 
övergavs blev en stor del av krigarnas materiella kultur kvar vilket innebär att det man påträffar också 
återspeglar krigarnas arbetsplats (Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2006:66).  

De fyndkategorier som valts ut har inte enbart baserats på vilka fyndtyper ett bostadshus, förråd 
eller kök kan tänkas avyttra utan har skapats och anpassats till fyndmaterialet så att så många fynd 
som möjligt kan infogas i kategorierna. Detta för att vid behov kunna jämföra hela fyndmaterialet 
från varje terrass i procent. Fyndkategorierna är: handelsrelaterade föremål, hantverksrelaterade 
föremål, konstruktionsrelaterade föremål, mat- och dryckrelaterade föremål, personliga föremål och 
vapen (för samtliga fynd se bilaga 1). 
 

3.4 Konservering 

Vid konservering av järn och bronsföremål har EDTA-metoden använts. EDTA är en förkortning 
av etylendiamintetra-acetat (C10H14N2Na2 

. O82H2O) som är en våtkemisk metod. EDTA löser upp 
korrosionsprodukter och jord samtidigt som den skonar metallen (Klockhoff 1989:35, Brunskog 
1992:42). Detta gör metallen tillgänglig för mekanisk bearbetning med ultraljudsbad och skalpell. 
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Slutligen bearbetas föremålet med dentalborstar vilket förebygger ny korrosion. Efter avslutad 
bearbetning stabiliseras föremålet i en fosfatbuffert (dinatriumvätefosfat, Na2HPO4). Detta görs för 
att laka ur föremålet på klorider. Därefter torkas föremålet i värmeskåp och slutligen i exikator. 
Ytbehandling för järn görs med smält paraffin och för brons med lack. Syftet med prepareringen är 
att avbryta destrueringsprocessen och göra föremålen tillgängliga för framtida forskning (Klockhoff 
1989, Brunskog 1992). 
 

 
 

Fig. 4. Terrass III med anläggningsnummer (Modifierad efter förlaga av Liselotte Bergström). 
 

4. Terrass III  

Terrass III är belägen alldeles intill Borgvallen och har troligtvis varit fysiskt skild från Smedjan och 
Hallen av en stenvall. Terrass III begränsas i väst av de större stenblock som utgör terrasskanten och 
i öst och syd av borgberget. Terrass III har undersökts två gånger, det norra schaktet undersöktes 
2001 och det södra 2004. Terrassen är inte totalundersökt och de anläggningar som framkom är 
tvetydiga. Slutsatser om denna får därför endast betraktas som förslag.  
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4.1 Lager och fynd 2001 

Vid 2001 års grävning identifierades 10 lager. Lager 1 täckte hela schaktet och framträdde ca 5 cm 
under den ursprungliga marknivån. Fyllningen hade en humös karaktär med inslag av mindre stenar 
och gräsrötter. I lagret påträffades 8 fyndposter bränd lera, 10 fyndposter brända ben, 1 oidentifierat 
järnföremål, 3 glasbitar (varav 2 klart recenta), 1 fyndpost keramik, 1 kniv, 5 nitar, 2 fyndposter 
obränt ben, 1 pilspets, 6 fyndposter slagg och 3 spikar. 

Pilspetsen (fnr. 10032) har ett lancettformat blad och kort skaft vilket gör att den är av Erik 
Wegraeus typ A1. A1 var den vanligast förekommande pilspetsen under vikingatid (Wegraeus 
1973:200).  

Lager 2 var gråaktigt och hade inslag av grus. I lager 2 framkom 1 silverbleck, 1 bronsbleck, 1 
bronsbeslag, 6 blästermunstycken, 3 bottenskållor, 1 bryne, 27 fyndposter bränd lera, 29 fyndposter 
brända ben, 1 miniatyreldstål, 1 recent flaska, 15 fyndposter flinta, 6 järnfragment, 1 glasbit, 21 
fyndposter keramik, 7 knivar, ca 22 nitar, 20 fyndposter obrända ben, 8 pärlor, 1 oidentifierad 
järnring, 13 fyndposter slagg, ca 23 spikar, 7 tenar, 1 viktlod och 1 lamell. 

Två av pärlorna är segmenterade guldfoliepärlor (fnr. 10103, 10353) av typen E140O som kan 
dateras till vikingatidens första hälft, men förekom hela vikingatiden (för lista över pärlorna se bilaga 
5). Tre av pärlorna är segmenterade glaspärlor; fnr. 10198 påminner om Callmers E080ST:8 eller 
E120O vilka förekommer under hela vikingatiden. Fnr. 10267 (se fig. 5) som är en mörkgrön 1-
segmenterad pärla saknar direkt parallell i Callmers typologi men liknar typen E080ST:4 mest. Fnr. 
11612 är en mörkblå 1-segmenterad pärla av typen E060T som förekommer hela vikingatiden. Två 
av pärlorna är ringformade; fnr. 10246 liknar Callmers F001 som troligen förekommer från 950 e Kr 
och framåt. Fnr. 11579 stämmer överens med F071ST som dateras till 845 e Kr och framåt (Callmer 
1977:88f). En facetterad rund karneolpärla (fnr. 10339) av typen T010:4 (förekommer ej innan 860 e 
Kr) kommer från detta lager. I lagret påträffades även en lamell (fnr. 11591, konserveras av förf. se 
4.6). Bronsbeslaget (fnr. 10153) kan komma från en vapenkniv (se fig. 7). 

Under lager 2 kom lager 3 och 4. Lager 3 ligger över ett lager med påfört grus som har tolkats som 
den ursprungliga golvnivån. I detta lager påträffades 1 järnbeslag (konserveras av förf.), 1 
bottenskålla, 1 bryne, 10 fyndposter bränd lera, 13 fyndposter brända ben, 2 bitar bärnsten, 7 
fyndposter flinta, 6 oidentifierade järnfragment, 1 torshammare av järn, 18 fyndposter keramik, 10 
knivar, 1 krampa, 23 nitar, 1 nötskal, 10 fyndposter obrända ben, 2 pilspetsar, 3 pärlor, 2 järnringar, 1 
sköldbuckla, 6 fyndposter slagg, ca 24 spikar och 4 tenar.  

Två av pärlorna är silverfoliepärlor (10429:a och 10429:b) dessa är av typ E111O:2 som 
förekommer hela vikingatiden. Fyndnummer 10553 utgörs av en halv pärla och en smält glasklump 
som troligtvis en gång har varit en och samma pärla. Pärlan har med sin svarta bakgrund och röda 
och gula oregelbundna prickar har ingen direkt parallell i Callmers typologi men hör troligen till 
gruppen B076 som förekommer från 820 e Kr och hela 900-talet. Denna typ av pärla har importerats 
från medelhavsområdet eller Mellanöstern (Callmer 1977:97). 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Fig. 5. Fnr. 10553: a & b, 10267, 18041, 18166, 18289, 18011. Skala 1:1. 
 

Den ena pilspetsen (fnr. 10596) är försedd med holk, något som är ovanligt för vikingatida 
pilspetsar (Wegraeus 1973:191). Pilspetsar med holk var vanligt i Skandinavien under romartid, 
folkvandringstid och vendeltid. Anledningen till att dessa påträffas i Birkas Garnison kan sannolikt 
förklaras med rusisk närvaro (Lindbom 2006:159). Den andra (fnr. 10773) har ett tresidigt blad och 
en holkliknande tånge. Den påminner om Wegraeus typ DI som är vanlig i Mälardalen och uppåt 
Gästrikland. Typen förekommer i Mälardalens ryttar- och vapengravar (Wegraeus 1973:200ff).   
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I lager 3 framkom även en sköldbuckla (fnr. 10361), den är mycket fragmentarisk. De 
sköldbucklor som påträffats i Birkas gravar har behandlats av Greta Arwidsson. Den befintliga 
typologin baseras på Olof Ryghs undersökning från 1885 som senare modifierades av Petersen 1919 
(Arwidsson 1986:39). Vid granskning av fragment av bucklans hals kan det troligen uteslutas att 
sköldbucklan är av typ R 562 då det aktuella fyndet uppvisar vad som ser ut att vara en kort hals. 
Detta kan dock inte med säkerhet fastslås utan konservering och rekonstruktion. 

Lager 4 liknar lager 3. De fynd som påträffades var; 1 järnbeslag (fnr. 10537, konserverats av förf.), 
1 blästermunstycke, 1 bottenskålla, 1 bryne, 11 fyndposter bränd lera, 12 fyndposter brända ben, 8 
fyndposter flinta, 1 järnfragment, 5 fyndposter keramik, 1 mynt, ca 13 nitar, 1 sölja, ca 18 tenar, 12 
fyndposter obrända ben, 2 bronsspiraler, 1 kniv, 10 fyndposter slagg, 5 spikar och 1 viktlod.  

Myntet (fnr. 11761) var islamiskt och hade präglats 844-869 e Kr. De två bronsspiralerna (fnr. 
10694 och 10545) härrör troligtvis från ett s k spiralkvastbälte (se 5.5). Under lager 3 och 4 ligger 
lager 5, 6, 7, 9 och 10.  

Lager 10 har 2 fyndposter bränd lera, 3 fyndposter brända ben, 3 fyndposter flinta, ca 33 
järnfragment, 2 nitar, 5 fyndposter obrända ben, 1 kniv, 1 fyndpost slagg, 1 spik och 4 tenar. Lager 8 
ligger under ovannämnda lager. I lager 6 framkom stolphål A11, A1 och A8. Lite längre ner framkom 
A20, A21, 12, A14 samt A13 (fig. 4). 

 
4.1.1 Anläggningar 

I 2001 års schakt framkom en förmodad väggränna (A13) som kan utgöra en kortsida till ett hus, 
alternativt en inre väggränna. I anläggning 13 hittades 1 kniv, 3 nitar och 2 spikar. Inga anläggningar 
liknande väggrännor kunde iakttagas på terrassens långsidor. I anläggning 3 påträffades en pärla (fnr. 
10643) som är en cylinderformad mörkblå mikropärla av typen F05IT:8 (förekommer hela 
vikingatiden). Norr om väggrännan finns två större stolphål (A14 och A11) med ett inbördes avstånd 
på ca 2 meter som kan utgöra ett fundament till två parställda stolpar i ett hus. Stolpgropen A11 
innehåller två stolphål vilket antyder att den stolpats om. Utöver dessa finns ytterligare gropar och 
stolphål som härrör från olika skeden i terrassens historia. I A8 som har en gropliknande karaktär 
påträffades också en pilspets (fnr. 10745) möjligtvis av typ A2 som karaktäriseras av ett lancettformat 
blad med skaft som är kortare än bladet (Wegraeus 1973:197).  
 

4.2 Lager och fynd 2004 

År 2004 framkom sju lager. I lager 1 påträffades 23 fyndposter brända ben, 1 bit bearbetat horn, 15 
fyndposter obrända ben, 14 pärlor, 2 bronsbeslag, 1 sköldkantsbeslag, 2 bronsspiraler, 1 ten, 2 
väskbeslag, 19 fyndposter bränd lera, 6 fyndposter bränd flinta, 11 fyndposter obränd flinta, 8 
glasbitar (recenta), 2 hasselnötsskal, 1 brodd, 1 kamfragment, 1 sölja, 3 knivar, 1 krampa, 19 nitar, 37 
oidentifierade järnföremål, 35 spikar, 6 tenar, 1 vikt, 1 karneolsten, 28 fyndposter keramik, 1 mynt, 1 
silversmälta, 14 fyndposter slagg och 1 recent flaska. 

Fem av pärlorna är s k A-pärlor (fnr. 18120, 18043:a, 18038, 18057), vilka förekommer hela 
vikingatiden. Fnr. 18003, 18026, 18028, 18182 är segmenterade. Dessa hör till grupp E som delas in i 
två komplex; ett tidigt och ett sent, det tidiga kan dock förekomma hela vikingatiden. Tre pärlor är 
facetterade. 18065 är av transparent glas och hör till pärlgrupp T010. 18043:b är en karneolpärla av 
typen S009. T och S-pärlorna förekommer sällan innan 860 e Kr och mot slutet av vikingatiden får 
facetteringarna sämre kvalité (Callmer 1977:91). Fnr. 18166 är en opak pärla med svart bakgrund och 
vitt kedjemönster innehållande ett gul-, röd- och vitmönstrat klot. Denna pärla har ingen direkt 
parallell i Callmers typologi men hör till gruppen B090O som har en ovanligt snäv datering; 960 - 
1000 e Kr (Callmer 1977:85). Pärlor av typen B090 har troligtvis tillverkats i Östturkestan (Callmer 
1977:97). Fnr. 18011 är en rödbrun bikonisk pärla, den saknar direkt parallell men hör troligen till A-
pärlorna. Fnr 18280 är en smält opak gul pärla som förmodligen varit segmenterad. 

Den facetterade karneolstenen (fnr. 18041) saknar snoddhål och har troligtvis varit avsedd att sitta 
infattad i något föremål förslagsvis i ett smycke, på ett vapen eller skrin. Jag har inte lyckats finna 
någon parallell till den.  
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Kamfragmentet har punktcirkelornamentik (fnr. 18289) och liknar tandplattan på en kam från 
grav 177 i Birka (Arbman 1943:Taf:161:12). Kamfragmentet från grav 177 är ett av dem som inte låtit 
sig indelas i Ambrosianis typologi (Ambrosiani 1981:66) Alternativt skulle det kunna röra sig om en 
B3-kam. Ett arabiskt silvermynt (fnr. 18165) påträffades i lager 1. Det har präglats 932-954 e Kr.  

Två av bronsbeslagen (fnr. 18002 och 18036) kan troligen komma från en s k sabretache 
(Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2006:21). För en bakgrund till dessa föremål se kapitel 
5.5. Fnr. 18110 är ett bronsbeslag med ett rektangulärt hål och fnr. 18167 är ett kvadratiskt 
bronsbeslag med genombrutet kors. Deras ursprung är något ovisst. I lagret påträffades också ett 
beslag av brons troligtvis från sköld (fnr. 18001) och en söljeram av järn (fnr. 18004). De två 
bronsspiraler (fnr. 18097 och 18164) kommer troligen från ett spiralkvastbälte. 
 

            

 

 
 
Fig. 6. Bronsbeslag. Fnr. 18002, 18036, 18167, 18110, 18158. Skala 1:1. 
 

             
 
Fig. 7. Bronsbeslag från vapen?. Fnr. 10153, 18001, 18162. Skala 1:1.  
 

Under lager 1 framkom lager 21, 22 och 24. Några fynd påträffades i ett område där det var oklart 
om det rörde sig om lager 1 eller lager 21. Dessa var; 1 pärla, 1 fyndpost obränd flinta, 1 kniv, 1 krok, 
2 nitar, 1 oidentifierat järnföremål, 2 fyndposter keramik och 1 bryne. Pärlan (fnr. 18126) är en 
facetterad bergskristallpärla av typen T009. 

Lager 21 beskrivs som grått/svart och grusigt. Fynd som registrerats från lager 21 är; 22 
fyndposter brända ben, 14 fyndposter obrända ben, 4 pärlor, 2 bronsbeslag, 19 fyndposter bränd 
lera, 3 fyndposter bränd flinta, 12 fyndposter obränd flinta, 3 glasbitar, 1 hasselnötsskal, 1 järnbeslag, 
4 knivar, 2 lameller, 8 nitar, 10 oidentifierade järnföremål, 2 järnringar (varav minst 1 
ringvävsfragment), 19 spikar, 5 tenar, 17 fyndposter keramik, 2 mynt, 4 brynen och 12 fyndposter 
slagg.  

Pärlorna som framkom i detta lager var; en tunnformad röd pärla (fnr. 18079) som kan 
typbestämmas till en A131, dessa förekommer hela vikingatiden. En tunnformad grön pärla (fnr. 
18145) har ingen parallell i Callmer. Fnr. 18144 är en facetterad karneolpärla av typen S009. En 
sfärisk bergskristallpärla (fnr. 18112) av typen S001:4 framkom också i detta lager. S-pärlorna 
förekommer inte före 860 e Kr. Fnr. 18211 som är blå och cylindrisk är en F051-pärla (förekommer 
hela vikingatiden). Ett av de islamiska silvermynten, fnr. 18194 präglades 698-750 e Kr. Det andra 
myntet (fnr. 18197) har en betydligt senare datering; 955-956 e Kr. I det här lagret påträffades också 
ett bronsbeslag (fnr. 18162), en ringvävsring (fnr. 18212), två lameller (fnr. 18114, 18115), en kniv 
(fnr. 18069:a) och ett järnföremål med spiralhängen (fnr. 18069:a) som konserverades av förf. 

Lager 22 beskrivs som mörkt och fett med tydlig avgränsning. I detta lager påträffades 6 
fyndposter brända ben, 8 obrända ben, 1 oidentifierat bronsföremål, 5 fyndposter bränd lera, 2 
fyndposter bränd flinta, 2 fyndposter obränd flinta, 3 pärlor, 1 hasselnötsskal, 1 kniv, 9 nitar, 16 
oidefinierade järnföremål, 1 fyndpost keramik och 1 mynt. Bland benmaterialet finns förutom rikligt 
med djurben ett kraniefragment från människa. Benmaterialet har inte genomgåtts systematiskt. 
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Lager 22 innehöll tre pärlor, en ringformad blå F-pärla (fnr. 18087), en tunnformad röd (fnr. 18118) 
av typ A131 (förekommer hela vikingatiden) och en facetterad karneolpärla (fnr. 18151) av typ S009 
(förekommer sällan innan 860 e Kr). Ett mynt (fnr. 18177) som präglats 944-945 e Kr påträffades i 
detta lager. En bit ornerad brons (fnr. 18158) framkom också i detta lager.  

Lager 24 ligger under lager 21 och är beläget i schaktets östra del och består av mörk fin sand med 
inslag av silt och mycket småsten. I lager 24 påträffades; 2 fyndposter brända ben, 2 fyndposter 
obrända ben, 1 fyndpost keramik, 2 nitar, 1 fyndpost obränd flinta, 1 pärla och 1 fyndpost slagg. 
Pärlan var en cylindrisk vit pärla (fnr. 18231) av typen A21O (vanligast i början av vikingatiden).  

Lager 23 låg under lager 21 och består av gulaktig sand blandad med mörk sotig jord. Fynden i 
lager 23 var: 1 bryne, 26 fyndposter bränd lera, 7 fyndposter  brända ben, 1 fröskal, 1 glasbit, 5 
fyndposter  keramik, 1 kniv, 1 mynt, 2 nitar, 3 fyndposter obrända ben, 4 odefinierade järnföremål, 2 
pärlor, 1 ten, 2 fyndposter slagg och 1 vikt. Lager 23 uppvisade en bergskristallpärla (fnr. 18131) 
förmodligen av typen A011 och en cylindrisk vit A020-pärla. Pärlorna förekommer hela vikingatiden 
men är vanligast äldre vikingatid. En ringvävsring (fnr. 18269) och ett mynt påträffades i detta lager 
(fnr. 18239). Myntet har präglats mellan år 591 och 651 e Kr.  

Lager 25 ligger under lager 22 och liknar lager 23. Här påträffades 1 fyndpost brända ben och 1 
fyndpost obrända ben. I schakten från 2004 finns betydligt färre anläggningar än i terrassens norra 
del. Lager 26 bestod av påfört grus.  
 
4.2.1 Anläggningar 

De gropar som undersökts är A3 och A4, dessa framkom i lager 23. A5 och A6 har tolkats som 
stolphål, dessa framkom i L22. I A5 påträffades 3 oidentifierade järnföremål, 1 fyndpost slagg, 1 
kniv, 1 krampa, 3 fyndposter keramik, 1 fyndpost bränt ben och 1 fyndpost bränd lera. I A6 
påträffades 1 krok, 1 fyndpost brända ben, 1 spik och 1 skålla. A1 framkom i L21. Denna anläggning 
betraktas som osäker. I A1 påträffades 2 fyndposter bränt ben, 2 fyndposter obränt ben, 1 fyndpost 
flinta, 1 fyndpost keramik, 1 oidentifierat järnföremål, 1 spik och 1 pärla. Pärlan (fnr. 18095) är en 
grön ringformad A260T som inte kan dateras närmare än till vikingatid.  
 

4.3 Dateringar och vapen 

De dateringar som kan ges Terrass III spänner mellan 800-tal och sent 900-tal. De övre lagren från 
2001 (L2) och 2004 (L1) uppvisar båda pärlor som kan dateras till 900-talets andra hälft. TPQ för L2 
(2001) är troligtvis 950 e Kr. L1 från 2004 har en genom en datering av en pärla givits ett TPQ på 
960 e Kr.  

Lager 3 och 4 från 2001 uppvisar pärlor och mynt som dateras till 800-tal. L3 har ett TPQ på 820 
e Kr (baserat på en pärla). L4 har TPQ till 844 e Kr (baserat på ett mynt). Lager 21 och 22 från 2004 
uppvisar mynt som inte kan ha präglats före 944 och 955. Under lager 21 finns lager 23 som har ett 
mynt som har präglats så tidigt som 591-651 e Kr. Myntimporten i Norden kommer dock inte igång 
förrän under 800-tal. I det lagret påträffades även en pärla som förekommer i början av vikingatiden. 
De undre lagren i 2001 års schakt har inga daterande fynd. Mynt antas ha en cirkulationstid på ca 30 
år (Jonsson 2001:32). 

Vad det gäller frågan om de stridigheter som förekommit i Garnisonen är vapenfynden av 
intresse. Det har diskuterats varför så många vapen lämnats på platsen. En förklaring kan vara att 
området tabubelagts och betraktats som heligt efter den sista striden (Nordberg 2003). Hedenstierna-
Jonson menar att platsen plundrats och att det som blivit kvar har varit för smått och svårfunnet i 
resterna av de nedbrunna byggnaderna. Mänskliga kvarlevor har flyttats och begravts på annan plats 
(Hedenstierna-Jonson 2006:69). I ljuset av denna diskussion måste skallfragmentet diskuteras. Det 
har påträffats i ett lager som har ett mynt som präglats mellan 944-945 e Kr. Den sista striden när 
Garnisonen slutligen bränns ned kan dateras till slutet av 900-talet (Hedenstierna Jonson 2006:69). 
Det är därmed inte omöjligt att skallfragmentet hamnat i jorden vid det tillfället. Jord från 
omgivningarna innehållande gravar kan dock ha flyttats och hamnat på terrassen. Graven Bj. 610 ska 
ju enligt uppgift varit belägen i närheten av Terrass III. 
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I 2001 års schakt har flest vapendelar framkommit i L3. Detta lager kan enligt pärlornas dateringar 
inte vara tidigare än 800-tal. En pilspets har påträffats i L1. Detta lager kan dateras till 950-talets 
andra hälft. En av pilspetsarna har påträffats i anläggning 8. 
 I lager 1 från 2004 har ett sköldkantsbeslag framkommit, lagret har också en pärla som kan 
dateras från 960 e kr och framåt. I lager 21 som har ett mynt som präglats 955-956 e Kr har ringväv 
och lameller påträffats.  
 

4.4 Konstruktionsdetaljer 

Om Terrass III använts på samma sätt som hallterrassen, d v s att ett förmodat hus utnyttjat nästan 
hela terrassen längd kan huset ha varit ca 5x11 meter stort. Men i och med att hela terrassen inte är 
undersökt är det svårt att säga något om husets storlek och konstruktion. De stolphål som påträffats 
kan ändå ge vissa ledtrådar om huset/husen på Terrass III. Det finns två stolphål som kan antas vara 
parställda, A14 och A11. Då dessa är belägna på terrassens allra nordligaste del kan de utgöra det 
sista stolpparet i ett hus eller möjligtvis ingångsstolpar. Normalt sett är dock sådana placerade utmed 
husens långsidor. I denna del av terrassen finns också en avlång anläggning (A13) som kan utgöra en 
väggränna alternativt en rumsdelare. A12, A9 och A1 skulle kunna utgöra väggstolpar och är 
placerade i linje med A13. Utmed terrassens östra långsida finns A7, A3 och A4. Tillsammans kan de 
utgöra en vägg som kan relateras till stolphålet A5. A5 kan med tanke på storleken utgöra en 
takbärande stolpe. Bredvid A5 fanns en anläggning (A1) som i ett senare skede av utgrävningen 
avskrevs. Det kan dock inte uteslutas att denna något otydliga anläggning utgjorde ett stolphål. Dessa 
har en bockbredd på ca en meter. 

Då en stor del av terrassen ej blivit undersökt är det vanskligt att säga något om husets funktion. 
Den undersökta delen uppvisar ingen härd. Förekomsten av en härd brukar ses som en indikation på 
att ett hus använts som bostad. Ett hus utan härd kan emellertid ha använts som boningshus 
sommartid. Engström menar att en vikingatida garnison vintertid endast krävde en mindre styrka. 
Sommartid, däremot kunde denna ökas (Engström 2001:52). De olika typer av hus som brukar 
kunna bestämmas med hjälp av fynd och konstruktioner är verkstadshus, bostadshus, fähus och 
förrådshus. På grund av att endast en del av terrassen undersökts är det omöjligt att egentligen 
utesluta några av dessa hustyper. 
 

4.5 Spridningskartor 

Tanken med att framställa spridningskartor är att försöka se var en speciell fyndgrupp finns och om 
det syns några tydliga tendenser. Spridningskartorna har delvis baserats på de fyndkategorier som 
behandlas i denna uppsats. Alla fynd är inte inmätta med exakta koordinater, då anges fyndens 
position efter vilken ruta de påträffats i, en ruta omfattar 1 m2. Om flera fynd har samma koordinater 
och dessa bara anges efter vilken ruta de påträffats i så framgår det inte av spridningskartorna om 
flera fynd finns inom samma ruta. Vissa fynd är sållfynd och saknar koordinatuppgifter. Dessa kan 
därför inte redovisas i spridningskartorna. De fynd och fyndkategorier som valts ut för 
spridningskartorna är: Handelsrelaterade föremål; viktlod och mynt. Hantverksrelaterade föremål; 
bottenskållor, blästermunstycken, brynen och slagg. Mat- och dryckrelaterade föremål; keramik. 
Personliga föremål; pärlor, amuletter, bronsbeslag, bronsspiraler och kamfragment. Vapen; pilspetsar, 
sköldbuckla, ringvävsfragment och lameller. 
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Fig. 8. Handelsrelaterade föremål 

 

Fig. 9. Hantverksrelaterade föremål 

 

 
 
Fig. 10. Keramik 
 

 
Fig. 11. Personliga föremål. 
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Fig. 12. Pärlor.  

 
 

Fig. 13. Vapen.                                                                           
 

4.5.1 Kommentar till spridningsmönster 

Fyra av mynten koncentrerar sig till terrassens östra del och därmed det förmodade husets vägg. Tre 
av viktloden har en relativt central placering förutom ett som påträffades i södra schaktets västra del.  

De hantverksrelaterade fynden är talrikast i det södra schaktet, där återfinns den mesta slaggen 
och brynena. I det norra schaktet har bottenskållor och ett blästermunstycke påträffats. Föremål 
kopplade till järnframställning har även påträffats i Hallen. Den rumsliga närheten till Smedjan kan 
spela in. Keramiken har en viss begränsning till schaktens östra delar och mitt.  

De personliga föremålen som pärlor, bronsbeslag och bronsspiraler har en viss begränsning till 
det södra schaktet och terrassens östra delar. Nästan alla pärlor av karneol har påträffats i det södra 
schaktet, här finns även bergskristallpärlorna. Då pärlor av denna typ ofta förekommer tillsammans 
te x i pärluppsättningar som påträffats i gravar är denna spridning intressant. Bronsbeslagen återfinns 
i anslutning till pärlorna men bronsspiralerna är spridda i schaktens östra och mellersta delar. De 
vapen som påträffats skulle kunna härröra från den strid då Garnisonen brändes ner. En stor andel 
av vapnen i Garnisonen har påträffats närmast terrasskanterna, detta tillsammans med det faktum att 
området är hårt bränt talar för att Garnisonen har utsatts för anfall (Hedenstierna-Jonson 2006:69). 
Även vapnen från Terrass III tycks till viss del förekomma i utkanterna av terrassen. Värt att notera 
är att anfallsvapnen d v s pilspetsarna, påträffats i terrassens norra delar medan skyddsvapen som 
lameller och ringväv (med undantag för sköldbucklan) har en sydligare utbredning.  

Många av fynden har påträffats vid Borgberget. Norra schaktets nordvästra delar tycks ha färre 
fynd än övriga delar. Det faktum att merparten av fynden påträffats söder om väggrännan kan tala 
för att detta utgör husets verkliga utbredning även om det där saknas konstruktioner som stolphål 
och väggrännor. Det rimligaste är att tro att huset/husen utnyttjat terrassens hela utsträckning på 
samma sätt som hallhuset. Intressant vore att undersöka terrassens södra delar och se om det finns 
belägg för att huset sträckt sig till terrasskanten. 



 17 

4.6 Preparerade järnföremål 

Av de ca 1100 fyndposterna från 2001 och 2004 valdes 41 järnföremål ut för konservering och det 
var först och främst i  avsikten att bestämma föremålen. Här redovisas ett urval av de konserverade 
föremålen (konserveringsrapport finns i bilaga 2).  

Fyndnummer 18069 utgörs av två föremål, en kniv (a) och ett föremål som ser ut att bestå av två  
s k rangel eller spiralformade hängen (b) som hänger i en ring eller märla se fig. 14 och 15. Det ena 
hänget är trasigt. Liknande föremål kan förekomma på nycklar, knivskaft och på kedjor till husgeråd 
(Thunmark-Nylén 2006:228). Paralleller finns också till de s k piskbeslagen. I ett flertal birkagravar 
har liknande hängen påträffats. Som exempel kan grav 834 nämnas, där påträffades två spiralformade 
hängen på en ring tillsammans med en mängd andra föremål, bl a en järnstav, se fig. 17 (Arbman 
1943:307). En liknande ring på en järnstav har påträffats i Gävle (Brøndsted 1937:196). Järnstavarnas 
funktion har varit föremål för debatt och behandlas inte närmare här, för en forskningsöversikt se 
Price 2002:181. Det är möjligt att dessa hängen har fungerat som amuletter med syfte att avge ljud. 

 

 
 

 Fig. 14. Fynd nr. 18069:a. Skala1:1.  
 

   
Fig. 15. Fynd nr 18069:b. Skala 1:1. 

 

 
 
Fig. 16. Tre andra spiralformade hängen från Garnisonen. Fnr. 3147. Skala 1:1. 
 

 
Fnr. 10201. 

 
Fnr. 4670.  

De närmaste parallellerna till 18069:b i materialet från Garnisonen är två spiralformade hängen 
från hallhuset. Den ena (fnr. 3147), är dubbelt så stor som det aktuella fyndet och är fäst vid en 
märla. Den andra (fnr. 4670) är något mindre och utan märla. Ett likadant hänge finns också från 
Smedjan; fnr. 10201. 
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Fyndnummer 18114 är en lamell med en längsgående 
ås och ett vertikalt hålpar på ena sidan av åsen. Denna 
typ av lamell har påträffats vid undersökningen av 
Korsbetningen (Thordeman 2001:246) och är av typ F 
enligt Stjernas typologi (Stjerna 2004:29). 

Fyndnummer 18148. Föremålet skulle kunna vara en 
lamell men inga hål kunde iakttagas före eller under 
konservering. Den tunna järnplattan var delad i skikt. 

Fyndnummer 10360. Består av två föremål, en spik 
och ett trasigt handtag. Handtaget kan komma från en 
kista.   

Fyndnummer 18135. En använd märla som har 
använts till att fästa något, exempelvis ett handtag till en 
kista.   

Fyndnummer 18238. Böjningen och brottytan som 
syns längst till vänster i bild antyder att föremålet varit 
böjt och eventuell dubbelt. Det är svårt att avgöra vad 
det är för ett föremål. Möjligtvis är det ett beslag eller  
något slags hänge liknande en miniatyr av en skära eller 
ett vapen.  

Fyndnummer 18240. Två beslag och en liten spik. 
Beslagen har tydliga nithål som buktar utåt. Beslagens 
funktion är svår att fastställa. De påminner om beslag 
som påträffades i grav 1:b på Ormknös på Björkö och 
som finns avbildade i Holmquist Olausson 1993:47. 

Fnr. 11591. Föremålen är fragmentariska och endast 
lamellen går att identifiera.  

  
Fig. 21. Fnr. 10360. Handtag och spik. Skala 1:1. 

 

 

  
 

Fig 22. Fnr. 18240. Beslag och spik. Fnr 18148. Lamell? Skala 1:1. 

 
 

Fig. 23. Fnr. 18238. Beslag? Skala 1:1. 

 

 
 

  Fig. 17. Vänster: Fynden från grav 834, Birka. Beskuren 
(Arbman 1934:307). Höger: Järnstav från Gävle (Brøndsted 

1937:196). 

 
 

Fig. 18. Fnr. 18114. Lamell. Skala 1:1. 

 
Fig. 19. Fnr. 11591. Lamell och fragment. Skala 1:1. 

 
Fig 20. Fnr. 18135. Skala 1:1.  
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5. Hallen, Smedjan och Terrass III i jämförelse 

För att lättare kunna överblicka materialet har fynden delats in i olika kategorier. Avsikten är att 
dessa fyndkategorier ska jämföras med varandra för att slutsatser ska kunna dras om vilken funktion 
Terrass III har haft. Här finns det en del källkritiska aspekter att ta hänsyn till; det första är 
indelandet av kategorier i sig. En del föremål kan hamna i flera kategorier, ett exempel på det är 
vapen. Vapen kan vara personliga men på en plats där yrkeskrigare vistats kan de ha varit 
gemensamma. Stjerna menar att det ligger nära tillhands att tolka spjut och sköldar som kollektiva 
men vapenknivar och svärd kan ha tillhört den personliga utrustningen (Stjerna 2001:39ff). Eftersom 
vapen finns i så stora mängder i Garnisonen får de en egen kategori oavsett om de är att betrakta 
som personliga eller ej. Ett stort antal knivar, troligtvis avsedda för handarbete eller som personliga 
allroundredskap har påträffats i garnisonsområdet (Stjerna 2004:39), dessa räknas som personliga. 
Många hantverksredskap var säkerligen ”personliga” och förvarades hängandes i bältet eller vid 
spännbucklan. Mynt och viktlod placeras i denna undersökning i kategorin handelsrelaterade föremål. 
Dessa föremål kan självklart också vara personliga. Andra föremål som befinner sig i en gråzon är 
exempelvis brynen som används till att slipa föremål som nålar och knivar men som också kan ses 
som en del av dräkten.  

Det finns också föremål som kan vara svåra att jämföra med varandra antalsmässigt. Det gäller allt 
som upphittats i delar eller fragment och som inte med säkerhet kan sägas komma från ett eller flera 
föremål (eller kan rekonstrueras inom tidsramen för den här uppsatsen) för att få det exakta antalet 
av just den föremålstypen (te x kamfragment). Ur den här aspekten är vissa föremål mer 
problematiska än andra, ringvävsfragmenten är ett sådant. Jämfört med lamellerna som faktiskt går 
att räkna är det i ringvävsfragmentens fall (som kan bestå av allt från en ring till en klump ringar) 
svårt att prata om antal, dessa föremål jämförs bäst i vikt och skulle därför få jämföras enskilt. I de 
här fallen kan antalet fyndposter ändå jämföras men i relation till andra ”kompletta” föremål kan 
bilden bli något skev.   

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är att de schakten som fynden kommer ifrån också omfattar 
marken utanför byggnaderna på terrasserna och alltså inte behöver motsvara de förmodade husens 
golv. Alla dessa faktorer kan tyckas problematiska, men fördelarna med kategorierna överväger dock. 
Vid behov kan enskilda fyndgrupper plockas ut och jämföras. I följande avsnitt nämns vilka av 
fynden från Terrass III som ingår i kategorierna. Den tidsmässiga aspekten är viktig. Många av 
fynden har tillkommit under husens hela brukningstid, men de vapen som påträffats kan härröra från 
anfallet mot Garnisonen. I viss mån kan även de personliga föremålen göra det, dvs att de kommer 
från de som stupat.  
 

5.1 Handelsrelaterade föremål 

Med handelsrelaterade föremål menas 
utrustning som viktlod, vågfragment och 
mynt. Av dessa är mynt den mest 
förekommande fyndtypen. Mynt kunde 
förutom att användas som betalningsmedel 
också tjäna som smycken eller som 
råmaterial. Den största delen av mynten 
från Garnisonen är islamiska, bara ett fåtal 
är bysantinska eller nordiska. Då det i 
första hand var vikten som bestämde 
myntets värde är de ofta sönderdelade. De 
dateringar mynten från Garnisonen ger 
stämmer inte med övriga arkeologiska  
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Fig. 24. Antal handelsrelaterade föremål per kvadratmeter. 
 

dateringar utan pekar istället på en omfattande aktivitet under 800-talet (Jonsson 2001:29f). Vikter 
från Svara Jorden har bl a behandlats av Ola Kyhlberg (1971), Erik Sperber (2004), Ingrid Gustin 
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(2004) och för Garnisonens del av Therese Eriksson (2004). På Terrass III har två viktlod påträffats, 
ett cylindriskt och ett kulformigt (Eriksson 2004:27). En förklaring till varför antalet föremål med 
anknytning till handel är så lågt för Smedjan beror på att beräkningarna endast omfattar fynden från 
2001 och 2002. År 2003 påträffades 11 viktlod strax utanför Smedjan. Detta kan antyda att vägning 
av föremål endast utförts i Smedjans norra del samt norr om Smedjan (Eriksson 2004:31). Både 
Hallen och Terrass III har 0,2 fynd handelsrelaterade föremål per m2. Förekomsten av dessa föremål 
kan tolkas som att handelssituationer förekommit på alla tre terrasser eller att sådana föremål 
förvarats där. 
 

5.2 Hantverksrelaterade föremål  

En av Birkas huvudnäringar har varit 
hantverk och det finns spår av bronsgjuteri, 
pärltillverkning, järnsmide, textilproduktion 
och hornsmide (Arbman 1939:119ff). I 
Garnisonen är det främst föremål med 
anknytning till järnsmide som förekommer 
eftersom Smedjan var belägen där. De 
föremål (knutna till hantverk) som 
förekommer mest i fyndlistorna är slagg, 
brynen, blästermunstycken, tenar, ämnen 
och verktyg. Slagg som är en restprodukt vid 
järnframställning mäts bäst i vikt men här är 
det antalet fyndposter som räknas. 
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Fig. 25. Antal hantverksrelaterade föremål per kvadratmeter. 

  Blästermunstycken används som skydd för den bälg som ger syretillförsel vid järnframställning 
och är gjorda av keramik eller sten (Orrling 1995:27). En ten är en tjock tråd eller smalare stång eller 
band av metall. 

Att en stor del av de hantverksrelaterade fynden kommer från Smedjan är inte så förvånande och 
kan förklaras med att dessa fynd är ett resultat av verksamheten d v s att de använts i tillverkningen 
och/eller tillverkats där. Faktum är att det hör till ovanligheterna att så många föremål med 
anknytning till verksamheten på en hantverkslokal lämnas kvar på platsen efter att verksamheten 
upphört. Trots detta har Garnisonen smedja inte städats på samma sätt som många andra vikingatida 
smedjor utan en mängd återvinningsbart material har lämnats kvar på platsen (Johansson 2006:24).  

Hantverksrelaterade föremål förekommer också i hallhuset om än i väldigt liten skala, det är 
framförallt tenar (143 st), slagg (135 st) och brynen (62 st). Förekomsten av blästermunstycken och 
slagg från Terrass III kan förklaras med den rumsliga närheten till Smedjan. Inga andra indikationer 
på smidesverksamhet finns på Terrass III. Nämnas bör att sländtrissor endast påträffats i Smedjan 
och det har framförts att det finns samband mellan smide och textilhantverk.  
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5.3 Konstruktionsrelaterade föremål  

En stor del av Garnisonens 
fyndmaterial består av spikar och 
nitar, föremål som kan ha ingått i 
konstruktioner av olika slag. 
Exempelvis har spikar påträffats i en 
ränna vid den vall som skiljer 
hallhuset från Terrass III. Det kan 
antyda att det funnits ett träverk på 
vallen (Holmquist Olausson & 
Kitzler Åhfeldt 2002:21). Även 
Borgvallen (och stadsvallen) har 
visat sig vara förstärkt med en 
träkonstruktion som varit både nitad 
och spikad. Placeringen av stolphål 
visar att Borgvallens yngsta  

 
Fig. 26. Nitar och spikar per kvadratmeter. 

fas haft en resvirkes-konstruktion (Fennö Muyingo 1998:10). Utöver spikar och nitar förekommer 
också andra konstruktionsrelaterade föremål som haspar, beslag, krampor, lås, märlor, nubb i 
fyndlistorna. Alla dessa föremål är svåra att jämföra med varandra då det är svårt att veta vilka 
konstruktioner de kommer ifrån och därmed vad det egentligen är som mäts. Lås och beslag kan 
tänkas komma från kistor och skulle då hamna i kategorin förvaring. Till denna kategori skulle 
säkerligen en del av keramiken höra hemma i. P g a av svårigheterna med dessa föremål utelämnas de 
från analysen och endast nitar och spikar jämförs i diagrammet. Anledningen till skillnader i mängden 
spikar och nitar mellan de tre husen är svårgripbar då de kan komma från en mängd olika föremål.  

Nitar avser här både mindre och större s k båtnitar; grova järnnitar med kraftigt huvud i den ena 
änden och rombisk eller kvadratisk nitbricka i den andra. Nitar har använts till hopfogning av lösa 
delar i en lång rad föremål. En nit kan också vara ett enkelt stift utan huvud eller bricka. Sådana nitar 
har använts till föremål som kammar, knivslidesbeslag o d (Orrling 1995:183). Nitarna som framkom 
2002-2003 på terrass II har behandlats i en CD-uppsats av Harald Johansson. Undersökningen visar 
bl a att beteckningen ”båtnitar” kan vara missvisande då de även förekommer i konstruktioner som 
vagnar, slädar, kistor samt i Birkas försvarsvallar. Att nitar skulle ingå i hus har inte kunnat inte 
påvisas. Nitmaterialet var mycket omfattande och varierat (Johansson 2006:22f). Spikar är den 
fyndgrupp som är allra störst i Garnisonen följd av nitar, samma förhållanden råder i  
bl a Hedeby (Westphalen 2002:204). Spikar används t ex till att sammanfoga brädor, men eftersom 
trä bevaras dåligt återfinns sällan den konstruktion som spikarna en gång suttit i (Westphalen 
2002:205). En krampa är en u-formad järnbygel med spetsiga skänklar som används för fäste av 
något och verkar fungera på samma sätt som märlor. Märlor används te x till kistor, fönster, dörrar 
(Westphalen 2002:209). Beslag förekommer rikligt i garnisonsmaterialet, i den här kategorin är det 
främst kistbeslag som avses. Beslag från Garnisonen har behandlats i en uppsats av Åsa Wallqvist 
(Wallqvist 2000) och av Anna Bäckheden (Bäckheden 2006). Bäckheden har studerat de platta 
järnfragmenten från hallhuset och jämfört dem med föremålskategorierna; hjälm, sköldbuckla, 
rustningslamell, gryta, stekpanna/brödpanna och kistbeslag. Majoriteten av de undersökta 
fragmenten var förmodligen delar av kistbeslag och sköldbucklor (Bäckheden 2006:28).  

Den höga siffran spikar och nitar för Smedjan (6,5 fynd per m2) kan förklaras med att spikar och 
nitar förmodligen tillverkats där. Vad det gäller förvaring i hallhuset har det antagits att kistor stått 
utmed väggarna där vapen och andra tillhörigheter förvarats (Bäckheden 2006:14). En annan 
fyndkategori som talar för det är de lås och nycklar som påträffats i hallhuset (Hedenstierna-Jonson 
2006:12). Bultlåsen från Birkas Garnison har utöver sin funktion tolkats som ett slags symboliska 
sigill som brukats för att symbolisera kontroll och herravälde. Lås har även påträffats i Smedjan vilket 
antyder att de tillverkats där (Gustafsson 2003:16f). Nycklar behandlas kortfattat i kap. 5.5. 
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5.4 Mat- och dryckrelaterade föremål  

Mat- och dryckesrelaterade föremål 
representeras på TIII av keramik, och 
djurben. Fragment av bronskärl och 
glasbägare har påträffats i hallhuset. 
Här är det dock enbart keramiken som 
jämförs. Hushållskeramiken användes 
för tillagning, förvaring, servering och 
att äta ur (Orrling 1995:140). Den 
vikingatida keramiken har av Dagmar 
Selling delats in i fyra grupper baserat 
på vilket område den kommer ifrån. 
Dessa grupper är AI: Västeuropeiskt 
område. AII: Slaviskt område. AIII: 
Fenougriskt område. AIV: Inhemsk 
keramik (Selling 1955). 

 
Fig. 27. Antal gram keramik per kvadratmeter. 

  Mattias Bäck har undersökt hur dessa olika keramiktyper fördelas i materialet från 
undersökningarna i Svarta jorden. AI utgör endast 1,5% av det totala materialet, Den slaviska 
keramiken (AII) utgör  ca 15-17% AIII 6% av materialet och den inhemska 75-80% (Bäck 1995:6). 
Om denna fördelning även gäller för keramiken från Garnisonen är ännu oklart och kommer inte att 
behandlas inom ramen för denna uppsats. 

Antalet fyndposter keramik per kvadratmeter för Terrass III är 2,1, för Smedjan 1,6 och för 
hallhuset 0,3. Dessa siffror baseras på att Terrass III har 125 fyndposter keramik, Smedjan har 180 
och Hallen har 72 delat med respektive utgrävda yta. Keramiken vägdes också för att undvika de 
felkällor som antalet fyndposter av något fragmentariskt innebär. Vägning kan användas för att 
jämföra proportioner mellan två undersökningsområden (Orton et al 1993:169). Diagrammet visar 
att Hallen har betydligt mindre keramik än Smedjan och Terrass III. Hallen hade 3 gram keramik per 
m2, Smedjan hade 32 gram keramik per m2 och Terrass III 29 gram keramik per m2. Ett mindre antal 
fyndposter keramik fanns inte tillgängliga vid tidpunkten för vägningen men bör inte påverka 
resultatet nämnvärt. Det har påpekats att keramikmaterialet från Garnisonen är påfallande litet vilket 
har tolkats som att krigarna fått sin mat någon annanstans ifrån (Hedenstierna Jonson 2006:62 och 
där anf. lit.). Resultatet av en ännu ej publicerad studie (Isaksson; kommande) pekar på att 
Garnisonen inte försetts med föda från Birka (Hedenstierna Jonson 2006:63).  

Inom ramen för en CD-uppsats vid AFL har 14 krukskärvor från Garnisonen analyserats med 
avsikt att studera organiska rester. En av krukskärvorna från Terrass III saknade spår av organiska 
ämnen, detta kan bero på att kärlet använts för drycker. Även krukskärvans form (tunn och kraftigt 
böjd mynningsbit) talar för det. Ett annat prov visade att en av krukskärvorna från Terrass III 
använts till antingen uppsamlande, lagring eller processering av tjära. Ett tredje prov uppvisade en 
blandning av vegetabiliskt och animaliskt innehåll (Frostne 2002:21f).   

Benmaterialet inte är osteologiskt bedömt men härrör troligen uteslutande från djur. Då 
benmaterialet inte är vägt utesluts dessa ur analysen. 
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5.5 Personliga föremål    

De personliga föremålen på 
Terrass III utgörs av 4 
bronsbeslag, 4 bronsspiraler, 40 
pärlor, 1 hammarformat hänge, 1 
eldstålsformat hänge, 2 
bältessöljor, 39 knivar och 1 
kamfragment. I kategorin finns 
även föremål som eldstål, 
remändesbeslag, ringnålar, 
kamfodral, nycklar och amuletter. 
Att hävda att alla dessa föremål 
var personliga med för vissa 
problem. Ett sätt att förklara 
dessa föremål som personliga är    

Fig. 28. Antal personliga föremål per kvadratmeter. 
att de också förekommer i gravar där oftast tolkas som personliga. Ett annat argument är att de är 
kopplade till dräkten. De orientaliska beslagen som påträffats i Garnisonen kan kopplas till krigarens 
dräkt och kommer från s k sabretaches (små bältesväskor), orientaliska bälten, pilbågskoger och i viss 
mån hästutrustning (i borrestil). Dessa hör ihop med den militära utrustningen och stilen har sitt 
ursprung i persisk och islamisk kultur som kombinerats med konstnärliga uttryck från turkiska 
stäppnomader. Det finns även baltiskt, bysantinskt, skandinaviskt och kanske även västeuropeiskt 
influerade beslag i garnisonsmaterialet. De bronsspiraler som påträffats i Garnisonen hör troligen till 
det s k spiralkvastbältet som förekommer i den finska och baltiska dräkten. Första gången de 
orientaliska beslagen dyker upp i det nordeuropeiska materialet är mellan 750-850 e Kr. De är då 
oftast omgjorda till hängen och förekommer bl a på Birka i kvinnogravar. På 900-talet dyker de upp 
igen och påträffas på Birka i gravar och i Garnisonen. De har då använts i sin ursprungliga form som 
vapen- och dräkttillbehör och symboliserat ideologier kopplade till de östliga krigarnas kultursfär. På 
1000-talet skiftar bältesbeslagens funktion igen, kopplingen till krigarideologin försvinner och 
beslagen blir en vanlig del av dräkten och återfinns återigen i kvinnogravar (Hedenstierna-Jonson & 
Holmquist Olausson 2006).  

Enligt Stjerna kan fodralkammar, knivar, eldstål och brynen ses som en standardkombination som 
burits av krigarna (Stjerna 2001:40). P g a av det stora antalet brynen placeras de i kategorin hantverk. 
Fodralkammarna är en i sammanhanget speciell fyndkategori, fyrtio stycken påträffades itusågade 
tillsammans med spjutspetsar och en torshammare i en depå i hallhuset. Eventuellt skulle de kunna 
återspegla antalet krigare som vistats i Garnisonen (Olausson 2001:22, Hedenstierna-Jonson 
2006:54). Birkas eldstål har behandlats av Birgitta Hårdh. Eldstålen kan delas in i fem olika typer och 
förekommer i både mans- och kvinnogravar (Hårdh 1984:158f). Garnisonens knivar behandlas i en 
CD uppsats av Charlotta Wiik som pågår parallellt med denna uppsats.  

Att Garnisonen var en plats för Birkas krigare framgår med all tydlighet och det som faktiskt 
skrivits om människorna i Garnisonen gäller krigarna. Arbman klargjorde på 30-talet att Garnisonen 
var en plats där det saknades föremål som direkt kunde knytas till kvinnor och kvinnlig slöjd; inga 
kvinnosmycken, inga saxar, inga nålhus, vävredskap eller dylikt hade påträffats (Arbman 1939:63). 
Detta är numera en sanning med viss modifikation, det kan påpekas att ett fåtal sländtrissor, nålar 
och vävtyngder har påträffats i Garnisonen. Begravningen av en kvinna i Smedjan visar också på en 
form av kvinnlig närvaro.  

Nycklar är en föremålstyp som är svår att placera i en särskild kategori. De kan ha både en 
praktisk och symbolisk funktion. Nycklar och nyckelinnehav har tillskrivits kvinnor då de i gravar 
brukar tolkas som en del av den personliga utrustningen. Birkamaterialet antyder att många nycklar 
som förknippas med män och barn framförallt är nycklar som hör till kategorin hänglås (Arwill-
Nordbladh 1990:257ff, Westerholm 2001:33ff). De nycklar som påträffats i Garnisonen kommer 
från hallhuset och bör ha ägts eller burits av utvalda personer förslagsvis särskilt utvalda krigare av 
”socialt högre rang” (Westerholm 2001:34). 
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5.5.1 Amuletter 

I Garnisonen finns ett antal föremål och företeelser med anknytning till fornskandinavisk religion. 
Föremål som kan knytas till detta är torshammare, miniatyrskäror, miniatyrpilspetsar, miniatyrstavar, 
miniatyrsvärd och miniatyreldstål. Jag betraktar dessa föremål som personliga amuletter. 
Torshammare och torshammarringar kan kopplas till guden Tor (Orrling 1995:273), miniatyrskäror 
som kan symbolisera Frej eller Tor (Orrling 1995:173) och miniatyrstavar som har kopplingar till 
Oden (Arrhenius 1961:158, Orrling 1995:173). Miniatyrer av eldstål kan också antas ha kopplingar till 
den religiösa sfären (Trotzig 1999:472). Miniatyrstavar eller stavformiga hängen som de också kallas 
har likt andra miniatyrer som spjut, svärd, hästar och kubbstolar tolkats som värdighetssymboler 
tillägnade Oden (Arrhenius 1961:158). 

Garnisonen i sig har en ”hednisk” prägel med hallhuset som byggts enligt en tusenårig gammal 
tradition (Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002:22, Hedenstierna-Jonson & Holmquist 
Olausson 2006:12) och de avsiktligt deponerade spjutspetsarna som påträffats i hallhusets och 
Garnisonens konstruktionsdelar. I en av stolpgroparna i hallhuset fanns en deposition som omfattar 
ett antal fynd, bl a två spjutspetsar, kamfodral, brynen, mynt, en doppsko och en torshammare 
(Kitzler 2000:13f). De avsiktligt deponerade föremålen är (som nämnts ovan) inte med i 
beräkningarna. Spjut kan förknippas med guden Oden som också var stridens och sejdens gud 
(Ström 1985:106f). Kitzler menar att den odensymbolik som kan ses i Garnisonens byggnadsoffer 
framstår som funktionell med tanke på Odens roll som aristokratins gud (Kitzler 2000:14ff).  

Att antalet föremål i den här kategorin är hög för Smedjans del beror troligen på att dessa 
järnföremål tillverkats i Smedjan. En sak som talar för det är framförallt det anmärkningsvärda 
antalet torshammare (7 st). Siffran är hög med tanke på att inte mer än ca 30 smyckeshängen i form 
av torshammare är kända från hela Norden (Stæcker 1999, Ahlin Sundman 2002:23).  
 
5.5.2 Pärlor  

Pärlor förknippas oftast med kvinnor eftersom det är i kvinnogravar de stora pärluppsättningarna 
finns. Pärlor ska enligt Ibn Fadlan ha värdesatts av männen som köper dem dyrt för att göra 
halsband åt sina kvinnor. Då de ovan nämnda föremålen kan betraktas som krigarnas personliga 
föremål var då även pärlorna var i deras ägo? Hedenstierna Jonson menar att de pärlor och mynt 
som påträffats i Garnisonen troligtvis är att betrakta som betalningsmedel (Hedenstierna-Jonson 
2006:53). Callmer liksom Petersen menar att pärlor förmodligen hade olika funktion beroende av 
bärarens könstillhörighet och att pärlor i mansgravar i första hand ska ses som amuletter (Petersen 
1921:14, Callmer 1977:10). Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att pärlor kan ha använts som 
sekundärviktlod. Det kan dock inte uteslutas att pärlorna i Garnisonen tillhört kvinnor. För en 
utförligare beskrivning av pärlorna från Terrass III se kapitel 4.  

Syftet med att granska pärlorna från Terrass III, Smedjan och Hallen är att se vilka typer som 
förekommer, vilka dateringar de har samt att undersöka om pärlmaterialet skiljer sig mellan de olika 
terrasserna (för listor på samtliga pärlor se bilaga 4-6). 

Det sammanlagda pärlmaterialet från Hallen, Smedjan och Terrass III (åren 1998-2004 med 
undantag för Smedjan; 2002-2003) består av 116 pärlor. Av dessa kommer 40 från Terrass III, 46 
från Smedjan och 27 från Hallen. Räknat på kvadratmeter blir det 0,01 pärla per m2 för Hallen, 0,41 
för Smedjan och 0,66 för Terrass III. I materialet från Hallen finns det 4 fynd som är osäkra som 
pärlor (fnr. 1492, 4953, 5090, 5231). Dessa är antingen trasiga eller smälta och saknar form varför de 
inte tas med i beräkningarna. Utöver dessa finns en pärlsmälta (fnr. 3580) och ett förmodat glasämne 
(fnr. 3193). Från Smedjan finns två glassmältor (fnr. 12692 och 11831) och även fynd som tolkats 
som glasämnen (fnr. 12263 och 12268). Från Terrass III finns också en glassmälta (fnr. 10574). 
Förutom dessa fynd finns ett antal glasskärvor från de tre terrasserna. Förekomsten av glasskärvor 
och smältor kan tolkas som ett tecken på pärltillverkning. Det måste nämnas att det i materialet från 
2003 års undersökning (som egentligen inte behandlas här) norr om smedjan finns en ljusblå glasstav 
(fnr. 14103). 
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Det är sedan tidigare känt att pärltillverkning tillsammans med brons- och järnsmide ägt rum på 
en av terrasserna vid stadsvallen. Där fanns tydliga tecken på pärltillverkning, såsom skärvor från 
glasskärl, smältor och ett antal glasstavsfragment av samma färg som en del av pärlorna (Holmquist 
Olausson 1993:143ff). Det kan noteras att det i materialet från Hallen finns en pärla (fnr. 3212) som 
är identisk med de ljusblå pärlorna som tillverkats vid stadsvallen och glasstaven från Smedjan, se fig. 
31 (jfr Holmquist Olausson 1993:145).  

En jämförelse av pärlmaterialet från Hallen, Smedjan och Terrass III visar att pärlorna från 
Terrass III är talrikast i fynd per kvadratmeter. Den största delen av materialet består av glaspärlor. 
Dessa kan i sin tur delas in efter form, de vanligaste är de små cylinderformade pärlorna. Det finns 
flest karneol, bergskristall och silverfoliepärlor från Terrass III. 

Bergskristall och 
karneolpärlor förekommer ofta 
tillsammans i gravar, i skattfynd 
och tillsammans med viktsatser. 
De regelbundna former och 
storlekar som dessa pärlor har 
kan betyda att de fungerat som 
värdemätare, detta kan också 
gälla för pärlor utan snoddhål 
(Danielsson 1973:70f). Vad det 
gäller pärlornas form är de 1-
segmenterade (som kan vara 
gjorda av både glas, silver- eller 
guldfolie) de vanligaste i Smedjan 
och Terrass III, i Hallen finns det 
fler flersegmenterade pärlor. 

 

 
Fig. 29. Antal pärlor indelat i material från Hallen, Smedjan och Terrass III. 
 

 

 
Fig. 30. Antal pärlor indelat i form från Hallen, Smedjan och Terrass III. 

Hallen utmärker sig också 
med flest ringformade pärlor. 
Smedjan och Terrass III tycks 
ha liknande fördelning av 
pärltyper. Förutom på en 
punkt; de facetterade saknas i 
Smedjan. Hallen däremot har 
oftast få av de pärlformer som 
är vanliga i Smedjan och på 
Terrass III och fler av de 
pärlformer som det finns färre 
av på de två andra terrasserna. 
Dessa skillnader kan tyckas 
små men bakomliggande 
orsaker skulle kunna vara 
beroende av 

tidsmässiga skillnader, sociala faktorer eller av pärlornas funktion. Vid en genomgång av pärlornas 
dateringar visar det sig att de flesta pärlorna kan förekomma under hela vikingatiden vilket gör det 
svårt att se några tydliga tidsmässiga skillnader mellan Hallen, Smedjan och Terrass III. De små 
mörkblå cylindriska mikropärlorna förekommer hela vikingatiden men är vanligast mellan 845-860 e 
Kr och sjunker sedan i antal för att sedan öka 950-960 e Kr varpå de sjunker igen. De segmenterade 
pärlorna med silver eller guldfolie är vanliga under 900-tal, segmenterade glaspärlor förekommer 
under hela vikingatiden (Callmer 1977:89). Ringformade pärlor, t ex gula förekommer mest i mitten 
av vikingatiden (Callmer 1977:79). Facetterade pärlorna av karneol och bergskristall förekommer 
under 800-tal men har sin tyngdpunkt under 900-tal. Vid undersökningarna i Svarta Jorden kunde 
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vissa stratigrafiska skillnader mellan pärlornas fördelning iakttagas. Längst ned påträffades (den tidiga 
gruppen) segmenterade pärlor, lite högre i stratigrafin: cylindriska och ringformade. Sedan kom ett 
lager med en blandning av olika pärlformer som inkluderar ett lager med mycket karneol, 
bergskristall och glaspärlor. Därefter kom ett senare lager med segmenterade pärlor och slutligen 
kunde en ökning av de sfäriska pärlorna iakttagas (Ambrosiani 1995:62).  

I materialet finns ett fåtal polykroma pärlor. Inga av dessa är likadana. I Hallen har 2 polykroma 
pärlor påträffats; fnr. 3296 har transparent grönt glas med blåvitt sicksackmönster. Den påminner 
om Callmers B532T:1 alternativt B610ST-O:3 som båda kan dateras till mitten av vikingatiden 
(Callmer 1977:82). Fnr. 4938 har också transparent grönt glas men med en gul linje. Den påminner 
mest om Callmers B531T:3. Även denna kan dateras till vikingatidens mitt.  

Från Smedjan finns en ringformad grön semitransparent pärla med 
spiralmönster i vitt och rött (fnr. 10234). Den liknar B663ST som inte kan 
dateras närmare än vikingatid (Calllmer 1977:88). Från Smedjan finns också en 
transparent mörkblå pärla med röda och vita linjer och sicksackmönster (fnr. 
11184). Pärlan påminner mest om Callmers B422T:8. Denna typ av pärla är 
vanligt i BP I, d v s 790-820 e Kr, sedan minskar dessa pärlor men ökar i BP VII 
och BP VIII d v s 885-950 e Kr. I slutet av 900-talet blir de sällsynta (Callmer 
1977:85). Fnr. 13451 är en tunnformad blå pärla med ”ögon” med röda och vita 
streck. Den är mest lik Callmers B505O:1. Den typen är vanlig under BP I och 
BP II, d v s 790-845 e Kr. Det kan nämnas att en snarlik pärla påträffats vid 
stadsvallen, raä 118 (se fig. 31).  

De två polykroma pärlorna från Terrass III har redan behandlats i kapitel 4. 
De daterades till 820 och 960 e Kr. Fyra av de sju polykroma pärlorna från 
Garnisonen är trasiga.  

Inom ramen för Cecilia Bergs CD-uppsats som pågår parallellt med detta 
arbete analyseras sex pärlor från Terrass III med hjälp av SEM 
(svepelektronmikroskop). Syftet är att försöka belägga likheter eller olikheter i 
den kemiska sammansättningen på pärlor från Tuna i Alsike, Lovö och Terrass 
III och på så vis diskutera pärlornas härkomst.  
 

 
Fnr. 14103. 
Glasstav från 
Garnisonen. 

 

 
Fnr 3212. 
Ljusblå pärla 
från Hallen. 

 

 
Fnr 11831. Smält glas från 
Smedjan. 
 

 

   
Pärla från raä 118. 

 
Fig. 31 . Polykroma pärlor från Smedjan och hallen samt spår av pärltillverkning från Garnisonen i skala 1:1. 
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5.6 Vapen  

De vapendelar som förekommer på Terrass III är lameller, ringväv, en sköldbuckla, ett kantbeslag 
till sköld, pilspetsar och eventuellt beslag till vapenkniv.  
I hallhuset är vapentyperna fler och kategorin kompletteras därför med spjutspetsar och 
svärdsdetaljer. Det stora antalet pilspetsar från Garnisonen talar för att bågskyttet var en av de 
viktigaste försvarsteknikerna på Birka (Hedenstierna-Jonson 2006:68, Lundström 2006:5). I och med 
Birkas östligt orienterade kultursfär finns föremål från Garnisonen hörande till bågskytte med 
ursprung i den euroasiatiska stäppen (Lundström 2006:33). Den övervägande delen vapen är de för 
mälardalsområdet typiska men undantag finns; bl a två västslaviska pilspetsar, spjutspetsar och 
lameller. Krusten menar att flertalet av spjutspetsarna som hittats på garnisonsområdet är tillverkade 
utomlands österut eller med utländska typer som förebild (Krusten 2001:23). 
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En undersökningen av ringväv 
från Birkas Garnison visade att det 
troligtvis förekommit olika typer av 
ringvävsbrynjor baserat på olika 
ringstorlek och trådtjocklek, det 
exakta antalet går inte att fastställa 
men av Garnisonens förmodade 40 
krigare är det inte stor del som ägt 
en brynja. Andra förklaringar till att 
den mängd ringar som påträffats är 
så liten kan bero på att 
ringvävsutrustningar tagits från 
platsen efter att hallhuset brunnit 
eller att de korroderat bort (Ehlton 
2003:19f). Förslagsvis har dessa  
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Fig. 32. Antal vapen per kvadratmeter. 

varit reserverade för soldater av högre rang (Stjerna 2001:41 Olausson 2001:22 Ehlton 2003:19). 
Skölddelar från Hallen behandlas i en CD-uppsats som pågår parallellt med detta arbete (Lindberg 
2007). Hallen är överlägsen Terrass III och Smedjan vad det gäller antal fyndposter vapen per 
kvadratmeter. 
 
 
6. Terrass III  

För att återknyta till uppsatsens syfte och frågeställningar om vilken funktion byggnaden på Terrass 
III har haft kan det nämnas att vissa fyndgrupper är intressantare än andra. Det har tidigare antytts 
att Terrass III kan ha använts som bostadshus och att Garnisonen behövt ett kök och förråd. Vilka 
fyndkategorier kan dessa aktiviteter tänkas lämna efter sig? 

Keramiken som kan ha använts till förvaring av mat och dryck men även annat kan indikera både 
förråd, bostadshus och kök. Hallen har en låg andel keramik. Smedjan och Terrass III har betydligt 
mer. Har keramiken främst använts till förvaring och tillagning av mat kan det förklaras med att mat 
förtärdes i Hallen medan förvaring och tillagning skedde på annan plats, förslagsvis Smedjan och 
Terrass III? Möjligheten att värma mat har funnits i Smedjan. Terrass III kan ha använts för att 
förvara mat, men även andra saker. De kemiska analyser av keramik från Terrass III som utförts 
visade bl a på att ett kärl använts till uppsamling, lagring eller processering av tjära.  

Hade Terrass III använts som bostadshus eller kök bör det ha funnits en härd där. Den 
undersökta delen uppvisar ingen härd men den kan givetvis finnas på den icke undersökta delen. 
Flera av fynden är av personlig karaktär, vilket åtminstone tyder på att människor uppehållit sig där. 
Skulle Terrass III helt sakna härd utesluter det dock inte att huset använts som boningshus 
sommartid. Terrass III har flest pärlor per kvadratmeter, skillnaden är dock marginell i jämförelse 
med Smedjan. I pärlmaterialet utmärker sig Terrass III med att ha flest facetterade pärlor, sådana 
saknas helt i Smedjan och det finns bara en från Hallen. Är det då en tillfällighet att pärlmaterialet 
skiljer sig mellan de tre terrasserna? Det behöver det inte vara, skillnaderna kan vara knutna till 
pärlornas funktion, en möjlighet är att de facetterade bergskristall och karneolpärlorna i större 
utsträckning än andra pärlor använts som betalningsmedel. Skillnaderna beror sannolikt på vid vilken 
tidpunkt de hamnade i jorden och vilka omständigheter som rådde. I flera fall har pärlor av samma 
sort påträffats i samma lager vilket talar för att de hamnat där samtidigt. I materialet från Terrass III 
kommer två av tre guldfoliepärlor från lager 2 (2001), två av silverfoliepärlorna kommer från lager 3 
(2001) och de resterande två från lager 1 (2004). Två av tre bergskristallpärlor kommer från lager 21 
(2004) där det också påträffats en karneolpärla. Liknande förhållanden råder i Smedjan där två av tre 
polykroma pärlor påträffats i lager 2 och de två melonpärlorna påträffades i lager 14. I Hallen är detta 
inte lika tydligt. Orsaken till varför exempelvis de enda gulbruna guldfoliepärlorna på Terrass III 
påträffas i samma lager kan bero på att flera sådana köpts/importerats och tappats i samband med 
förvaring eller att de helt enkelt kommer från ett och samma halsband som vid något tillfälle brustit. 



 28 

Pärlor kan ses som ett kvinnligt attribut och det kan inte uteslutas att pärlorna tillhört kvinnor som 
befunnit sig i Garnisonen. Det kan noteras att föremål som i andra sammanhang har ansetts höra till 
kvinnor (t ex nycklar) i Garnisonen troligtvis ägts av män.  

Spridningskartorna visade att en stor del av fynden framkom söder om rännan, inom området för 
det förmodade huset.  

Andelen konstruktionsrelaterade föremål är högre för Terrass III än för Hallen men högst för 
Smedjan. Det kan bero på att dessa föremål tillverkats där men också att kasserade spikar och nitar 
sparats för att återvinnas. En högre andel av dessa föremål skulle också kunna innebära att det 
funnits mer kistor, möbler och konstruktioner som krävde sammanfogning. Det är tyvärr svårt att 
säga om exempelvis nitar kommer från kistor eller någon annan konstruktion. Närheten till 
Borgvallen kan vara en orsak till varför andelen nitar och spikar är hög för Terrass III, då den varit 
förstärkt med ett nitat och spikat träverk.  

Förekomsten av hantverksrelaterade föremål på Terrass III såsom slagg och blästermunstycken 
tyder på järnhantverk, den rumsliga närheten till Smedjan kan ha spelat in. Den största andelen 
hantverksrelaterade fynd kommer från Smedjan, näst största andelen från Terrass III och minsta 
andelen från Hallen.  

De handelsrelaterade fynden förekommer i lika hög grad i Hallen som i Terrass III. Smedjan har 
färre föremål av den typen men vid undersökningarna 2003 och 2004 påträffades ett flertal mynt och 
vikter, men det syns inte i min statistik då den baseras på fynden från 2001 och 2002. Förekomsten 
av handelsrelaterade fynd som viktlod kan tyda på att handel i någon form bedrivits. De kan också 
ses som rent personliga föremål som enbart tappats eller förvarats på platsen där de påträffats. 

Vapen som pilspetsar, skölddelar, rustningslameller och ringvävsfragment har påträffats på 
Terrass III. Mängden vapen är betydligt mindre än från Hallen.  

Merparten av fynden från Terrass III kan dateras till 900-talets senare hälft. Ett mynt har präglats 
så sent som 955/56 e Kr och en polykrom pärla som kan dateras till 960-1000 e Kr ger sena 
dateringar. Myntet är bland det yngsta från Garnisonen. Längre ned i stratigrafin finns pärlor och 
mynt med äldre dateringar. Dessa kan dock inte ge TAQ för anläggningen.  

Med tanke på att hela terrassen inte är undersökt är det svårt att säga något slutgiltigt om Terrass 
III i Birkas Garnison men de analyser som gjorts här kan ge en fingervisning om vad terrassen 
använts till. Förslagsvis kan huset på Terrass III använts som förråd eller möjligen bostadshus och 
fungerat som ett slags komplement till de övriga byggnaderna i Garnisonen. Att Terrass III kan ha 
använts som kök går inte utesluta. Funktionen kan också ha varierat.  
 
 
7. Sammanfattning 

I den här uppsatsen har Terrass III i Birkas Garnison behandlats. Terrassen undersöktes under 2001 
och 2004 av AFL som ett led i projektet Borgar och befästningsverk i Mellansverige 400-1100 e Kr. 
Uppsatsens huvudsyfte har varit undersöka vilken funktion huset på Terrass III har haft. Den första 
analysdelen behandlar de lager och anläggningar och fynd som påträffats på den undersökta delen av 
terrassen. Pärlor och mynt har använts i dateringssyfte. Spridningskartor har producerats för att ge 
ledtrådar om terrassens funktion och eventuella indelning. Det visade sig att Terrass III likt Hallen 
också kan dateras till 900-talets andra hälft. Spridningskartorna visade att en stor del av fynden 
koncentrerade sig till det södra schaktet och söder om rännan, bl a personliga fynd och keramik.  

Den andra delen av analysen går ut på att jämföra fyndmaterialet från Terrass III med Smedjan 
och Hallen. Fyndkategorier skapats utifrån hela fyndmaterialet och jämförts med varandra. Det har 
tidigare framförts att Garnisonen behövt kök, förråd och bostadshus. Då terrassen inte är 
totalundersökt går det inte att utesluta någon av dessa. Det som utmärkte sig i analysen var  bl a 
keramiken som det fanns betydligt mer av från Smedjan och Terrass III än från Hallen. Förekomsten 
av keramik kan indikera kök, men också förråd och bostadshus. Konstruktionsrelaterade fynd som 
nitar och spikar kan indikera att det i Smedjan och på Terrass III i större utsträckning än i Hallen 
funnits mer konstruktioner som krävde sammanfogning. Spikar och nitar har tillverkats i Smedjan 
och har troligen förvarats där. 
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Andelen vapen var för Smedjan och Terrass III var låg i jämförelse med Hallen. Hantverk i någon 
form har sannolikt förekommit på terrassen. Förekomsten och spridningen av personliga föremål 
och keramik pekar på att huset kan ha använts som förråd, bostadshus eller kök.   
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Bilaga 1. Lista över fynden.  

  Hallen  Smedjan Terrass 
III 

  Hallen  Smedjan Terrass 
III 

Handel       Personliga 
föremål 

      

Mynt 54 1 6 Bronsbeslag**** 41 29 4 
Viktlod 2 1 4 Bronsspiral**** 16 1 4 
Vågfragment 1     Bältessöjla**** 6 2 2 
   = 57  = 2 = 10 Eldstål 5     
Hantverk       Remändesbeslag 2     
Blästermunstycke   102 7 Ringnål 2     
Bottenskålla 2 24 3 Kam 4     
Bryne 62 33 13 Kamfragment (202) (2) (1) 
Degel   2   Kamfodral 14     
Nål   10   Kamfodralsfragment   (4)   
Nålbryne   1   Nyckel 14 1   
Sländtrissa   7   Pärla 27 46 40 
Slagg 135 342 109 Kniv 302 36 39 
Slipsten   2   Amulettring 1     
Ten  143 112 73 Miniatyreldstål     1 
Verktyg* 10 19   Miniatyrkniv 1     
Vävtyngd 1    Miniatyrpilspets 1     
Ämne 13 4   Miniatyrstav   2   
Verktyg* 10 19   Miniatyrsvärd 1     
 = 376  = 677 = 205 Torshammare   7 1 
      Torshammarring 1  1   
Konstruktion         = 640  = 131  = 92 
Hasp   1       
Nit ca 225 ca 400 ca 134     
Järnbeslag 56 15 4 Vapen       
Klammer 3     Lamell 244***** 1 3 
Krampa 16 2 3 Pilspets 59 3 4 
Lås 8 4   Ringvävsfragment (99)   (4) 
Märla 6 6   Sköldfragment (13)     
Nubb 3 5 1 Sköldbuckla 10 1 1 
Spik ca 356 ca 328 ca 138 Spjut 9     
   = 673  =761 =280 Svärdsdetalj 2     
Mat & dryck       Vapenkniv/fragment 4    1 
Ben (brända) 462 287 164 Yxa 2     
Ben (obrända) 462 200 106    = 442 = 5 = 13 
Bronskärlsfragm. (10**)         
Glasbägarfragm. (9***)             
Hank 7 2         
Keramik 72 180 125     
Täljstensgryta   1       
  = 1022 = 670  = 395       
 
* Mejslar, punsar, hammare mm är samlat under ”verktyg”. 
** Uppgift hämtad ur Holmquist Olausson 2002. 
*** Uppgift hämtad ur Bengtzon 2001. 
**** Uppgift hämtad ur Hedenstierna Jonson 2006:IV. 
***** Uppgift hämtad ur Stjerna 2001. 
( ) Obs, fragment. 
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Bilaga 2. Konserveringsrapport 
 
Fyndnummer Sakord Material Anmärkning 
10357 Beslag Järn Trärester  
10360 Spik och handtag Järn Kisthandtag? 
10531 Kniv? Järn Bladet avslaget 
10537 Beslag Järn  
10592 Märla, ring, nit Järn   
11591 Ten, lamell, fragment (2) Järn Trärester 
11760 Fragment (11) Järn E och C har trärester 
11813 Spets Järn   

18069 
Kniv och föremål med spiralformade 
hängen Järn   

18076 Odef. Järn   
18114 Lamell Järn Typ F 
18115 Lamell? Järn  Trärester 
18125 Spik och krok Järn   
18138 Ämne? Järn Trärester 
18148 Platt fragment Järn   
18153 Märla Järn   
18176 Holk? Järn Trärester 
18238 Beslag? Järn   
18240 Beslag (2), spik (1) Järn   
18249 Ring och spik Järn   
 
 
Material 
Materialet bestod till största delen av icke identifierade järnföremål. 
 
Tillstånd före konservering  
Järnföremålen hade alla olika grad av korrosion. På flera av föremålen fanns ett hårt ytskikt med 
sandblandad korrosion. 18249, 10357 och 11813 har en ljus nästan gul-vit färg. 11760:b var trasig 
före konservering. 
 
Behandling  
Föremålen dokumenterades genom scanning, vägning och avritning. De lades därefter i 4 % EDTA-
lösning som värmts upp till 80°C och fick sedan ligga i rumstempererad EDTA-lösning. Sedan 
tvättades föremålen i ultraljudsbad i avjoniserat vatten. Avlägsnandet av korrosion skedde genom 
bearbetning med skalpell, pensling med EDTA-lösning och ultraljudsbad. Behandlingen upprepades 
och anpassades efter föremålens tillstånd. Sedan polerades föremålen med roterande dentalborstar 
för att ge dem ett skyddande ytskikt. Föremålen kontrollerades kontinuerligt under behandlingen 
med stereolupp. För att laka ur salter i form av klorider lades föremålen i 1 % fosfatbuffert. När 
koncentrationen klorider var låg nog torkades föremålen i värmeskåp (50°C) i ca en vecka och lades 
sedan i exikator i en vecka. Föremålen fick slutligen ligga i paraffinbad i en vecka. 
 
Lagning 
Fnr. 10357, 10531, 10592:c, 11591:a, 11760:b & d, 18069:b, 18125:a, 18138, 18153, 18240:c och 
18238 lagades med Karlssons klister och Araldit (tvåkomponentslim). 
 
Resultat 
Korrosionen har avlägsnats, kloriderna lakats ur och metallen stabiliserats. Resultatet av 
behandlingen får ses som gott. 
                                                                                                             Louise Hackelberg, Maj 2007 
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Bilaga 3. Pärlor, Hallen. 
 

Fnr. År 
Anl. / 
Lager Material Form Färg Genomskinlighet Storlek (bredd, höjd) Anm. 

1002 1998 Rens Glas Tunnformad Röd Opak 8 mm b, 10mm h   

1040 1998 L10 Glas 2-segm. 
Blå/röd 
melerad Semitransparent 10 mm b, 10 mm h   

1148 1998 L4c Guldfolie 3-segm. Guld Opak 15 mm b, 7 mm h   

1189 1998 L10 Karneol 
Facetterad, 
platt Orange Transparent 8 mm b, 8 mm h   

1394 1998 L6 Glas Ringformad Blå Semitransparent 2mm b, 12,5 mm h   
1426 1998 L10? Glas Cylindrisk Blå Semitransparent 4 mm b, 5 mm h   
3046 1999 A33 Guldfolie 5-segm. Guld Opak 11 mm b, 4 mm h   
3189 1999 L6 Glas Melonformad Blå Semitransparent     
3212 1999 L4c Glas Ringformad Ljusblå Opak 3 mm b, 7 mm h   

3296 1999 L6 Glas Ringformad 
Grön med 
vit slinga Transparent  7 mm b, 12 mm h Polykrom 

3518 1999 L6 Glas Ringformad Vit Opak 4 mm b, 9 mm h   
4003 2000 L2 Glas Bikonisk Lysröd Opak 4 mm b, 5 mm h Recent? 
4055 2000 L2 Glas Ringformad Grön  3 mm b, 6 mm h   
4584 2000 L5 Glas 4-segm. Blå Opak 18 mm b, 8 mm h   
4685 2000 L5 Karneol Facetterad Röd Transparent 9 mm b, 5 mm h   
4836 2000 L5 Guldfolie 3-segm. Gulbrun Opak 11 mm b, 7 mm h   

4938 2000 L12 Glas 1-segm. 
Grön med 
gul rand Transparent 7 mm b, 13 mm h  Polykrom 

4944 2000 L12 Glas Cylindrisk Grön Transparent 5 mm b, 8 mm h   
4983 2000 L12 Glas Ringformad Blå Semitransparent 6 mm b, 9 mm b   
5120 2000 L12 Bärnsten Cylindrisk Orange   8 mm b, 15 mm h   
5146 2000 L12 Glas Cylindrisk Blå Semitransparent 4 mm b, 9 mm h   
5158 2000 L12 Glas Cylindrisk Blå Semitransparent 7 mm b, 6 mm h   
5213 2000 L2 Glas 2-segm. Blå Semitransparent 8 mm b, 5 mm h   
6005 2000 L9 Glas 3-segm. Blå Semitransparent 9 mm b, 9 mm h   
6005 2000 L9 Glas Ringformad Blå Semitransparent 3,5 mm b, 9 mm h   
6276 2000 L12 Glas Ringformad Gröngul Transparent 3 mm b, 7 mm h   
6548 2000 A116 Glas 3-segm. Blå Semitransparent 15 mm b, 5 mm h   
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Bilaga 4. Pärlor, Smedjan 2001 och 2002. 
 
Fnr. Lager/Anl. Material Form Färg Genomskinlighet Storlek Anmärkning 
10049 2 Glas Ringformad Blågrön Semitransparent 4 mm b, 8,5 mm h   
10134 2 Glas Cylindrisk Grå Opak     
10184 1 Glas 1-segm. Blå Semitransparent 4,5 mm b, 5 mm h    
10209 5 Ben Tunnformad Grå Opak 6,5 mm b, 8 mm h   

10234 2 Glas Ringformad 
Grön, 
röd, vit Semitransparent 6 mm b, 13 mm h 

Polykrom, 
snurror, 
trasig 

10296 2 Glas ? Röd ?   Saknas 
10300 2 Glas 2-segm. Gul Opak 10 mm b, 6 mm h   
10345 4 Glas Oval Blå Semitransparent 3 mm b, 5 mm h   
10348 2 Guldfolie 1-segm. Gulbrun Opak 6 mm b, 4 mm h   
10465 4 Glas Cylindrisk Blå Semitransparent 3,5 mm b, 6 mm h   
10465 4 Glas Cylindrisk Blå Semitransparent 4 mm b, 6 mm h   
10550 2 Glas Cylindrisk Blå Semitransparent 2,5 mm b, 5 mm h   
10615 A1 Glas Bikonisk Vit Semitransparent 9 mm b, 17 mm h Trasig 
10617 A3 Glas Ringformad Blå Semitransparent 3 mm b, 5 mm h   
10796 2 Glas 2-segm. Blå Semitransparent 10,5 mm b, 7 mm h   
10876 1 Glas Cylindrisk Blå Transparent 7 mm b, 6 mm h   
11023 2 Glas 2-segm. Blå Semitransparent 8 mm b, 9 mm h Trasig 
11023 2 Glas 1-segm./ringf. Blå Semitransparent 4 mm b, 13 mm h Trasig 
11050 2 Karneol   Röd Opak 8,5 mm b, 6 mm h Trasig 
11095 2 Glas Cylindrisk Vit Opak 4 mm b, 12 mm h   
11175 2 Glas 1-segm. Gul Opak 12 mm b, 11 mm h Trasig 

11184 2 Glas  
Blå, vit, 
röd Transparent 5 mm b, 15 mm h 

Trasig, 
polykrom 

11237 3 Glas Cylindrisk Blå Semitransparent 3,5 mm b, 6 mm h   
11297 4 Glas Tunnformad Röd Opak 8 mm b, 11 mm h   
11913 A17 Glas 1-segm. Blå Semitransparent 10 mm b, 8 mm h   
11992 L14 Glas Melonformad Blå Semitransparent 7 mm b, 13 mm h   
12012 L1 Bergskristall Sfärisk   Transparent 14 mm   
12100 L14 Glas Melonformad Lila Semitransparent 6 mm b, 7 mm h   
12115 L19 Silverfolie 1-segm. Silver Opak 6 mm b, 7 mm h   
12143 L19 Bärnsten Bikonisk Orange Semitransparent   Trasig 
12153 L2 Glas Tunnformad Vit Opak 6,5 mm b, 9 mm h   
12295 L21 Glas 3-segm. Blå Semitransparent 11 mm b, 8 mm h   
12314 L20 Glas Ringformad Grön Opak 2 mm b, 4 mm h   
12321 L2 Silverfolie Oval Silver Opak 3 mm b, 4 mm h   
12331 L20 Guldfolie 3-segm. Guld Opak 18 mm b, 7 mm h   
12380 L2 Glas ?-segm Blå Semitransparent 5 mm b, 9 mm h  Trasig 
12688 L27 Glas Cylindrisk Grön Opak 4 mm b, 7 mm h   
12830 L19 Glas Cylindrisk Blå Semitransparent 3 mm b, 4 mm h   
13158 L20 Glas 1-segm. Gul Opak 8 mm b, 8 mm h   
13331 L14 Glas Cylindrisk Blå Semitransparent 4 mm b, 8 mm h   
13352 L2 Ben ? Vit Opak 8 mm b, 10 mm h Halv, bränd 
13406 L21 Glas 3-segm. Blå Semitransparent 18 mm b, 7 mm h   

13451 L23 Glas Tunnformad 
Blå, vit, 
röd  Semitransparent 6,5 mm b, 10 mm h 

Polykrom, 
ögon 

13489 L21 Glas 2-segm. Blå Semitransparent 8,5 mm b, 5 mm h   
13560 L21 Glas Oval Blå Semitransparent 4 mm b, 6 mm h   
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Bilaga 5. Pärlor, Terrass III.  
 
Fnr. Anl./Lager Material Form Färg Genomskinlighet Storlek  Anmärkning 

10103 2 Guldfolie 1-segm. Gulbrun Opak 7mm b, 8 mm h   

10198 2 Glas 3-segm. Grön Opak 16 mm b, 9 mm h   

10246 2 Glas Ringformad Vit Opak 2 mm b, 7 mm h   

10267 2 Glas 1-segm. Mörkgrön Semitransparent 7 mm b, 8,5 mm h   

10339 2 Karneol Facetterad Röd Transparent 10 mm b, 10 mm h   

10353 2 Guldfolie 2-segm. Gulbrun Opak 12 mm b. 6 mm h   

10429 3 Silverfolie 1-segm.  Silver Opak 6 mm b, 6 mm h   

10429 3 Silverfolie 1-segm.  Silver Opak 5 mm b, 4,5 mm h   

10553 3 Glas Cylindrisk Svart, röd, gul Opak 9 mm b, 17 mm h Polykrom, halv 

10553 3 Glas Cylindrisk Svart, röd, gul Opak 14 mm, 19 mm Polykrom, smält 

10643 A3 Glas Cylindrisk Mörkblå Semitransparent 4 mm b, 5 mm h   

11579 2 Glas Ringformad Gulgrön Transparent 3,5 mm b, 8 mm h   

11612 2 Glas 1-segm. Mörkblå Semitransparent 3 mm b, 5 mm h Halv 

18003 L1 Glas 3-segm. Turkos Semitransparent 10 mm b 5 mm h   

18011 L1 Glas Bikonisk Rödbrun Opak 5 mm b, 8 mm h   

18026 L1 Silverfolie 1-segm. Silver Opak 6 mm b, 6 mm h   

18028 L1 Glas 1-segm. Turkos Transparent 10 mm, 5 mm   

18038 L1 Ben Cylindrisk Grå Opak 7 mm b, 10 mm h   

18043 L1 Glas Cylindrisk Transparent Transparent 4 mm b, 7 mm h   

18043 L1 Karneol Facetterad Röd Transparent Trasig   

18057 L1 Glas Ringformad Gulvit Transparent 3 mm b, 10 mm h   

18065 L1 Glas Facetterad Transparent Transparent 11 mm b, 11 mm h   

18079 L21 Glas Tunnformad Röd Opak 8 mm b, 11 mm h   

18081   Glas 2-segm. Mörkblå Semitransparent 9 mm b, 6,5 mm h   

18086 L1 Guldfolie 1-segm. Guld Opak 11 mm b, 8 mm h   

18087 L22 Glas Ringformad Blå Semitransparent 4 mm, 9 mm h    

18095 A1 Glas Ringformad Ljusgrön Semitransparent 3,5 mm, 1 mm h   

18112 L21 Bergskristall Sfärisk Vit Transparent 14 mm b, 13 mm h   

18118 L22 Glas Tunnformad Röd Opak 7 mm b, 9 mm h  Halv 

18120 L1 Glas Cylindrisk Transparent Transparent 5 mm b, 9 mm h   

18126 L1/L21 Bergskristall Facetterad Transparent Transparent 
14 mm b, 9,5 mm 
h   

18131 L23 Bergskristall Cylindrisk Transparent Transparent 6 mm b, 5 mm h   

18139 L23 Glas Cylindrisk Vit Opak 3 mm b, 6 mm h   

18144 L21 Karneol Facetterad Röd Transparent 6 mm b, 5 mm h Halv 

18145 L21 Glas Tunnformad Grön Opak 7 mm b, 9 mm h   

18151 L22 Karneol Facetterad Röd Transparent 
12 mm b,  5,5 mm 
h   

18166 L1 Glas Tunnformad Svart, röd, gul Opak 13 mm b Polykrom, trasig 

18182 L1 Silverfolie? 2-segm. Silver Opak 8 mm b, 4 mm h   

18211 L21 Glas Cylindrisk Blå Semitransparent 3 mm b, 5 mm h   

18231 L24 Glas Cylindrisk Vit Opak 8 mm b, 9 mm h   

18280 L1 Glas 1-segm. Gul Opak 7,5 mm b, 7 mm h Smält 
 

 
 
 
 
 
 
 



 38 

Bilaga 6. Islamiska silvermynt, Terrass III. Bestämning utförd av Gert Rispling. 
 
Fnr. Dynasti Kalif Prägling 

11761 Abbasid   844-69 

18117 Samanid Macd[in] 944-45 

18165 Samanid   932-54 

18194 Umayyad   698-750 

18197 Samanid [alSh]ash 955-56 

18239 Sasanid   [591-651 e Kr] 
 


