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Förord

Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet har mellan åren 
1995 och 2004 bedrivit forskning rörande Birkas befästningsverk och garnison. 
Undersökningarna har skett inom ramarna för tre på varandra följande projekt vilka 
finansierats av Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Riksbankens 
Jubileumsfond, Strömma Turism & Sjöfart AB och Berit Wallenbergs stiftelse.

Vid utgrävningarna har med stort engagemang och intresse forskare, doktorander 
och studenter deltagit. Resultaten har ventilerats och diskuterats vid seminarier och 
konferenser både inom och utom landet. De har också publicerats i tryckt form; i 
både vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter och inte minst i avhandlingar 
och seminarieuppsatser.

Våra intentioner var från första början att etappvis avrapportera grävningarna 
för att på så sätt snabbt göra resultaten tillgängliga. Denna rapport är den sista och 
avslutande i serien.

Till alla dem som deltagit i och bidragit till undersökningarna riktas härmed ett 
varmt tack.

Lilla Frescati 2013-08-12
Lena Holmquist
projektledare
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Sammanfattning

På de övre terrasserna har rester efter huskonstruktioner 
i form av stolphål, rännor, stenpackningar, en syllstensrad 
samt golvlager och kol- och sotlager påträffats. Resterna 
har kunnat kopplas till fem olika husgrunder för terrass II 
och tre husgrunder på terrass III. Husen har framförallt 
utgjorts av ramverkshus men här finns även lämningarna 
efter en smedja på stengrund samt ett större hörnstolpshus. 
Utöver huslämningar undersöktes i Garnisonen även 
en stensatt gårdsplan samt en brunn. Fyndmaterialet 
utgjordes, förutom av personlig utrustning och 
hushållsföremål även av rester efter hantverk. Det nära 
geografiska läget till gravfältet norr om Borg blev än mer 
uppenbart av de två urnebrandgravar från tidig Birkatid 
vilka påträffades på terrass II, under kulturlager och 
gårdsplanens stensättning.

Även några mindre schakt togs upp längre ned i om-
rådet närmare strand kanten. Här stude rades läm ningarna 
efter ett bryggfundament. Något högre upp i slutt ningen, 
nära borg berget, finns lämningarna efter en större hög 
vilken vid undersökning visade sig bestå av skör bränd 
sten och sot. Eventuellt utgör högen resterna efter en 
ledfyr som har brunnit på platsen.

Det begränsade området som Garnisonen utgör 
förefaller vara väl planerat och optimalt utnyttjat. Här 
har ett flertal funktioner varit samlade och området har 
strukturerats för att kunna fungera som en självständig 
enhet.

En arkeologisk undersökning har utförts av den s.k. 
Garnisonen på Björkö, Adelsö sn, Uppland. Den under-
sökta ytan utgjordes av boplats lämningar, fram för-
allt med inriktning på hant verk, samt av ett par gravar. 
Under sökningen utfördes av Arkeologiska forsknings-
laboratoriet, Stockholms universitet som en del i flera 
forsknings projekt. Under sökningen, som var ett sam-
arbete mellan Stockholms universitet, Riks antikvarie-
ämbetet och Strömma Turism och sjöfart AB, kom där till 
att inkorpo reras i den publika verk samheten på Björkö.

Totalt har 655 m2 undersökts inom garnisonsområdet, 
varav 303 m2 tillhör de senaste fyra årens undersökningar. 
På samtliga undersökta terrasser har rester efter hus-
grunder påträffats.

Under projektets första fyra år i garnisonsområdet 
under söktes de båda nedre terrasserna. Mest påtaglig, 
till både form och storlek har det tre skeppiga lång hus 
varit som påträffades på terrass I. Inom husets väggar på-
träffades ett rik haltigt material i form av vapendetaljer och 
rustnings delar, men även mer vardags betonade före mål. 
Huset tolkades som ett s.k. hall hus, och har utgjort en 
samlings lokal för krigarna som vistats i området. 

Under de efterföljande fyra åren, 2001–2004, fortsatte 
projektarbetet i området genom att de båda terrasserna 
ovanför terrass I undersöktes. Därtill togs ett par mindre 
schakt upp i anslutande delar inom området. 
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Inledning

Föreliggande rapport utgör en redogörelse för 
undersökningarna av två av de högre liggande terrasserna 
i området, genomförda under åren 2001–2004. 
Dessa undersökningar utgör en fortsättning av de 
undersökningar som utfördes på de två nedre terrasserna 

Figur 1. Björkö med befästningsverk, gravfält och Svarta jorden-området utmarkerat. Det undersökta området, den s.k. Garnisonen 
RAÄ 173, utgör en utpost till Borg och ligger nordväst om borgvallen. Karta redigerad efter förlaga av Charlotte Hedenstierna-Jonsson. 
Skala 1:9 000.

Under åtta års tid, 1997–2004, utförde Arkeologiska 
forskningslaboratoriet undersökningar i det så kallade 
garnisonsområdet RAÄ 173 (tidigare inkluderat inom 
RAÄ 35) på Birka, Björkö, i Adelsö socken, Uppland (Fig. 
1).
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under åren 1997–2001 (Kitzler 1997; Hedenstierna-
Jonson et al. 1998; Holmquist Olausson & Kitzler 
Åhfeldt 2002).

Undersökningarna har ingått i flera överlappande pro-
jekt kallade Birkas befästning, Borgar och befästningar i Mel-
lansverige 400–1100 e.Kr. (1998–2002), samt under de 
sista åren Dagligt liv i Birkas Garnison. Inom dessa projekt 
har förutom garnisonsområdet även stadsvallen, borgval-

len och området inne i Borg undersökts i omgångar. Pro-
jektledare för hela det samlade arbetet har varit docent 
Lena Holmquist och utgrävningarna har utförts av Arke-
ologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. 
Undersökningarna i garnisonsområdet har finansierats 
av Riksbankens Jubileumsfond, Stockholms universitet, 
Riksantikvarieämbetet, Strömma Turism och Sjöfart AB 
samt Berit Wallenbergs stiftelse.
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Topografi och fornlämningsmiljö

med nedslitningen av markytan och nednötningen av 
jordmånen till följd av besökstrycket i området.

Norr om terrass I ligger terrass II, med tydlig av-
gränsning åt söder i form av större stenblock. Terrass II 
är endast terrasserad åt slutningen i syd-sydost då marken 
mot norr är tämligen flack.

Öster om terrasserna I och II och angränsande till 
borgberget finns ytterligare en terrass, terrass III. Även 
denna avgränsas av i markytan delvis synliga stenar.

Mellan terrasserna I och III löper en låg vall (RAÄ 
172) i N–S riktning vilken ansluter till terrass 0 i söder 
och till den nedre kanten för terrass II i norr. Ytterligare 
en möjlig terrassering kan iakttas i området upp mot 
Kungsporten. Nedanför terrasserna, i den nutida 
strandkanten, ligger en terrassliknande, av sten uppbyggd, 
formation (RAÄ 193).

Genom området, från strandvägen upp till Kungs-
porten på Borg, löpte före undersökningarna en 
besöksstig. Området är beväxt med körsbärsträd, slånbär, 
en och enstaka brakved och har i modern tid främst 
nyttjats som betesmark för får.

Områdesbeskrivning

Garnisonen, RAÄ 173, är benämningen på ett område 
beläget väster om Borg på Björkö (Fig. 1). Topografiskt 
utgör Garnisonen en väl avgränsad yta belägen i en sänka 
mellan Borg (RAÄ 34) och gravfält 2B (del i RAÄ 35:1) 
samt en bergsklack längre västerut. I sydvästlig riktning 
avgränsas området mot strandkanten. Ett flertal terrasser 
är synliga i terrängen (Fig. 2–3).

Terrass I (i tidigare rapporter benämnd den övre 
terrassen) utgör den tydligast markerade terrasseringen 
och är en kraftigt uppbyggd platå, ca 19,5×9 m stor. Den 
ursprungliga marknivån sluttar mot söder och väster, 
där fyllnadsmassorna i terrassen stöttas av stenblock. De 
större stenarna i terrasseringen var synliga i gräset före 
undersökning.

Söder om terrass I, i direkt anslutning till denna, ligger 
terrass 0 (benämnd som den nedre terrassen i tidigare 
rapporter), ca 22×12 m stor. Denna är idag tydligt synlig 
i terrängen i form av stenrader, vilka framträder i och 

Figur 2. Garnisonsområdet sedd från öster (Borg). I förgrunden ses delar av borgvallen och nedanför denna, den norra gränsen för ter-
rass III.  Mitt i bild kan större stenar i terrasseringen som bygger upp terrass II ses. Foto: Liselotte Bergström.
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Figur 3. Kartering i Garnisonen och i slänten norr om Borg utförd av Michael Olausson och Laila Kitzler Åhfeldt. Med överlägg för grav-
fält 2B av Nordstrands gravkarta 1888–1889 (Arbman 1939) samt Ola Kyhlbergs tillägg (Kyhlberg 1986:Fig. 17:4). Karta redigerad efter 
Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002:Fig. 2. Förkortningarna T0–TIII avser de olika undersökta terrasserna.

Skador och bevarandeförhållanden

Garnisonsområdet genomkorsades fram till 1997 i 
nord-sydlig riktning av en besöksstig som löpte från 
Kungsporten i Borgvallen ned till strandvägen. Stigen 
korsade terrasserna II, I och 0. Vid undersökningen av 
schakten kunde stigen anas som en svacka med större 

inslag av grus än övrigt. På grund av markerosionen 
påträffades fynd i markytan under stigens nyttjande (se 
t.ex. SHM 28374, skafthålsyxa påträffad 1966). Området 
har inte varit bebyggt under historisk tid, ej heller odlats. 
Bete har förekommit. Fynd och anläggningar framträder 
ytligt under grässvålen och bevaringsförhållandena för 
järn har varit goda. Förutsättningarna för det obrända 
benmaterialet har dock varit sämre (Wigh 2001b:55).
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Tidigare undersökningar

Flera mindre undersökningar, både kartering och grävning, 
har tidigare ägt rum inom garnisonsområdet (Fig. 4).

Figur 4. Garnisonen med de olika undersökningar som utförts i området. 
Röda markeringar med Bj-nummer avser Hjalmar Stolpes undersökningar 
1877.  Markeringarna grundar sig på Nordstrands gravkarta 1888–1889 och 
är inte exakta. Bj596 har dock varit möjligt att passa in utifrån resultaten av 
senare grävningar. 
Det gråfärgade schaktet utgör Holger Arbmans undersökning 1934. 
Enkelskrafferade schakt utgör de undersökningar som genomförts inom 
AFLs garnisonenprojekt 1997–2001 och som tidigare avrapporterats (Kitzler 
1997, Hedenstierna-Jonson et al. 1998, Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 
2002). 
Dubbelskrafferade schakt utgör de undersökningar som företogs under 
2001–2004 och som redovisas i denna rapport.
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Hjalmar Stolpe

1876–77 undersökte Hjalmar Stolpe 196 gravar på 
gravfältet norr om Borg (2A och 2B, el i RAÄ 35:1). 
Huvuddelen av gravarna saknade överbyggnad och 
Stolpes tidiga försök att påträffa gravar utmärktes därför 
något av att grävningarna utfördes på måfå (Stolpe 
1992[1878]:119). Utifrån sina samlade erfarenheter 
av tidigare grävda gravar kom han snart till insikt att 
gravarna kunde identifieras genom förekomsten av större 
nedgrävda stenar och i markytan synliga stenar kom 
därefter att användas som riktmärke vid bedömningen 
av var utgrävningar skulle företas (Stolpe 1876:13). De 
flesta av gravarna på gravfältet var skelettgravar men även 
brända gravar utan tydlig överbyggnad påträffades (Stolpe 
1876:18). Då man redan vid undersökningen hösten 
1876 påträffat rika gravgåvor i dessa gravar, fortsatte 
undersökningarna av ytterligare gravar på detta fält under 
1877 (Stolpe 1878:671). 1877 undersöktes 159 olika 

anläggningar/schakt och anteckningarna är tämligen 
begränsade i utförande sannolikt p.g.a. ökad arbetstakt 
(Kyhlberg 1980:41, 43).

Fem av Hjalmar Stolpes undersökningar under 1877 
utfördes inom garnisonsområdet, Bj562, Bj596, Bj610, 
Bj640 och Bj647 (se Fig. 4–7). Av dessa utgör Bj562, 
Bj640 och Bj647 schakt upptagna i gränslandet mellan 
det egentliga gravfältsområdet 2B och garnisonsområdets 
uppbyggda husterrasser.

Bj562
Bj562 (Fig. 5) undersöktes av Johan Eriksson, Stolpes 
förman (Hallström 1913:23; Kyhlberg 1980:40–41). 
Enligt planritning utgörs den av en 9×6 decimalfot stor 
nedgrävning. Riktningen på nedgrävningen var V+20°N 
– Ö+20°S. Nedgrävningen är 4,5 decimalfot djup, varav 
de nedersta 1,5 foten utgör en nedgrävning i den hårda 
siltiga leran. I nedgrävningens botten påträffades även en 
rund grop (drygt 2 decimalfot i diameter), ytterligare 2 
decimalfot djupt nedgrävd.

Samtliga fynd påträffades i det övre gruset. På 1,5 fots 
djup ett bultlås i järn med en bronsnyckel, en amulettring 
i järn med tre smärre ringar, på 2 fots djup en plogbill och 
precis i övergången till den siltiga leran en pilspets, samt 
ett flertal knivar och nitar, samt andra järnföremål, spridda 
över hela den undersökta ytan. Nyckeln är av typ III A:2 
(Ulfheim 1989).

Schaktet Bj562 har tidigare tolkats som en grav/
skelettgrav både i Hjalmar Stolpes anteckningar och av 
Holger Arbman som därtill beskriver nedgrävningen i 
termer av en kammare (Arbman 1943:182). Anne-Sofie 
Gräslund har tolkat ned grävningen som en kammargrav 
(Gräslund 1980:11). Därmed skulle Bj562 utgöra den 
kammar grav som ligger närmast Garnisonens hus-
terrasser.

De förekommande fyndkategorierna och fyndens 
före komst i gruset gör det dock troligt att det övre lösa 
jordlagret kan kopplas till garnisonsområdets nyttjande-
period.

Bj596
Bj596 utgör Stolpes undersökning på terrass I och 
bestod i att sju små schakt togs upp av Wass och Glans 
(Fig. 6). Stolpe hade redan innan undersökningarna i 
garnisonsområdet funderat över möjligheten att vissa 
begravningar skett genom att den döde bränts på en 
särskilt iordningsställd ceremoniell bålplats (Stolpe 
1876:3). Då han vid undersökningarna på terrass I, i det 
av schakten som benämns 596a påträffade ett hårt packat 

Figur 5. Hjalmar Stolpes planskiss över Bj562. 
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brandlager och även små bensmulor, tolkade Stolpe 
området som den eftersökta likbränningsplatsen (Stolpe 
1992[1878]:119–121, 1888:14). Särskilt märkligt 
fann Stolpe en större samling störhål, över 30 stycken, 
vilka syntes i botten av lagret. Stolpe tolkade dessa som 
att de slagits ned för att hålla samman bålet (Stolpe 
1992[1878]:120–121, 1878:14).

Bland fynden från Stolpes grävningar (SHM Bj596) 
kan nämnas delar av ett lamellpansar samt andra 
vapendetaljer, dräktdetaljer, lås och nycklar, beslag, olika 
sorters redskap m.m. (SHM Bj 596/596a/596c/596f ).

Bj610
Undersökningen av Bj610 utfördes på den terrass som här 
betecknas terrass III och därmed utgör den terrassering 
som ligger direkt an mot borgberget och borgvallen. 
Bj610 utgjordes av två mindre schakt. Det större schaktet 
beskrivs som 1,65×0,8 m stor och 0,75 m djup. Det mindre 
schaktet var 0,9×0,9 m stor och 0,6 m djup. Inga fynd 
påträffades i någotdera schaktet. (Arbman 1943:201.)

Anne-Sofie Gräslund har tolkat nedgrävningen som 
en kistlös grav (Gräslund 1980:11). Inga grävtekniska 
data stödjer dock denna tolkning. Holger Arbman valde 

att endast beskriva Bj610 som två gropar (Arbman 
1943:201).

Bj640
Bj640 undersöktes av Eriksson. Schaktet beskrivs 
som en nästan rund grop, 3×2,5 decimalfot stor 
(Fig. 7). Riktningen på nedgrävningen var NV–SO. 
Nedgrävningen var 3 decimalfot djup varav de nedersta 
1,5 foten var en nedgrävningen ned i den hårda alven. 
Mycket sten påträffades i gropen. Inga fynd påträffades. 
(Arbman 1943:219.)

Bj647
Beskrivs av Holger Arbman som en skelettgrav. Schaktet 
utgjordes av en grop, 1,2×1,2 m stort och 1,5 m djup. 
Schaktet blev inte totalundersökt p.g.a. fukt. (Arbman 
1943:227)

Ett antal fynd har kopplats till Bj647. Ett likarmat 
spänne, en pilspets, en remhållare, järnbleck, nitar samt 
järnfragment. 

Gustav Hallström

På 1920-talet utfördes röjningar utanför Borg, ledda av 
Björkös dåvarande tillsyningsman, konstnären Gunnar 
Hallström. Vid upprensningen kom fasta fornlämningar 
i dagen. Gunnars bror, arkeolog Gustaf Hallström, 
tolkade terrasserna som bebyggelselämningar, utanverk 
till borgen med fortifikatorisk betydelse, samt rester 
av en pallisadsträckning som sannolikt ingått i Birkas 
försvarsverk. Hallström betvivlade alltså Stolpes tolkning 

Figur 6. Hjalmar Stolpes planskiss över Bj596. De sju småschak-
ten är markerade med bokstäverna a–f (observera användning-
en av benämningen a2). Ytterligare en liten ruta utan beteckning 
finns angiven på planen. Denna verkar dock inte ha undersökts.

Figur 7. Hjalmar Stolpes planskiss över Bj640. 
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av området som en likförbränningsplats. 1925 inkom 
således Gustaf Hallström med ett förslag till riksantikvarien 
om att särskilt utföra fältarbeten vid området söder och 
väster om Borg. Som alternativ tolkning framförde han att 
det möjligen skulle kunna röra sig om ett “byggnadsverk 
med mer festivitasprägel….ett slags – sit venia verbo 
– propyléer av blygsam och barbarisk art”. (Hallström 
1925:5.) Någon undersökning kom dock aldrig till stånd.

Holger Arbman

1934 undersöktes området av Holger Arbman, med 
syfte att klarlägga platsens funktion och framförallt dess 
eventuella samband med borgvallen (Arbman 1934). 
Huvudschaktet var en meter brett, 48 meter långt och 
löpte i NO–SV riktning tvärs över terrass I (av Arbman 
benämnt övre terrassen) och terrass 0 (benämnt nedre 
terrassen) och ned mot området för den vikingatida 
strandlinjen. Arbman gjorde även två tvärschakt samt 
en utvidgning. Arbmans utgrävningar i Garnisonen 
omfattade totalt ca 95 m2 (Fig. 4). Utifrån påträffade 
stolphål och ett lager som Arbman tolkade som golvlager 
bedömde han att det funnits hus på de båda terrasserna. 
Ingen säker tolkning av huskonstruktioner kunde dock 
göras. Han noterade också att det funnits lämningar efter 
eldkrävande aktiviteter och att lämningarna härrörde från 
flera faser. (Arbman 1935.)

Arbman urskilde två tydliga faser. Underst på den 
ursprungliga marken, ett mäktigt asklager samt i och 
under detta stolphål. I asklagret påträffade han mängder 
av brända och obrända djurben, varav många fullständigt 
krossade (”söndertrampade”). Däremot nästan inga 
artefakter. Arbman tolkade det hela som rester efter 
ledeldar/fyrbåk. Stolpes förslag om att det rörde sig 
om en likbränningsplats avfärdade han däremot med 
motiveringen att ”några rester av den utrustning de döda 
fingo med sig på bålet borde väl ha blivit kvarglömda” 

(Arbman 1939:62).
Den yngre fasen, av Arbman fastställd till ungefär 

år 900, inleddes med att terrasseringen av sluttningen 
genomfördes. Lagerföljden visade att en stenbarriär 
byggts upp mot sjösidan, innanför vilken man påfört 
fyllnad av sten och sand så att en terrass bildats. På denna 
terrass påträffades ett tjockt kulturlager med en mängd 
fynd, bl.a. vapendetaljer. På terrassen hade sedan, enligt 
vad Arbman ansåg sig kunna säga, en del hus uppförts, 
rester efter stampade jordgolv kunde iakttas (Arbman 
1939:63).

Det påträffade fyndmaterialet på terrass I (övre 
terrassen) var omfattande. Av fynden, mestadels vapen 
och rustningsdelar (inv. nr SHM 21064), drog Arbman 
slutsatsen att området haft en huvudsakligen manlig 
befolkning och han föreslog att lämningarna skulle 
tolkas som resterna efter en garnison (Arbman 1939:63, 
1965:22).

Arbman noterade på sina sektionsritningar att han 
påträffat Stolpes schakt, både inom längdschaktet, 
tvärschakt I (Fig. 8) samt utvidgningen av tvärschakt II.

Även i området nedanför terrasseringen (d.v.s. terrass 
0, av Arbman benämnt nedre terrassen) påträffades fynd, 
bl.a. 14 pilspetsar, en spjutspets och fragment av en sköld-
buckla (SHM 21064:31–33), samt 6 knivar (SHM 
21064:35–40).

Lena Holmquist

1997 påbörjade Arkeologiska Forskningslaboratoriet 
(AFL), Stockholms universitet undersökningar i 
Garnisonen under ledning av Lena Holmquist. Redan 
tidigare hade Holmquist dock genomfört undersökningar 
på Björkö. Inom projektet Birka-Björkö-problemet 
(1985–1989) studerades delar av stadsvallen och bl.a. ett 
långhus beläget vid denna (Holmquist Olausson 1993). 
Stadsvallen konstaterades vara uppförd i olika faser. De 

Figur 8. Holger Arbmans sektionsritning över tvärschakt 1 på terrass I. Till vänster ses ett av Stolpes påträffade schakt, vid arbetet med 
denna rapport fastställt som Bj596a.
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intilliggande terrasserna med bebyggelselämningar har 
korrelerande faser.

På terrassen vid Birkas stadsvall framkom en smides-
grop och fragment av deglar och gjutformar, som visar 
att både järn- och annat metallhantverk ägt rum på 
platsen. Det fanns även spår av vävning och framställning 
av glaspärlor (Holmquist Olausson 1993:105; Tegnér 
1995:40).

1996 påbörjades projektet Birkas befästning. Syftet var 
att studera Birkas militärpolitiska historia och dess roll i ett 
nordeuropeiskt perspektiv. Inom projektet undersöktes 
ett avsnitt av Borgvallen (Holmquist Olausson 1997). 
Borgvallen befanns bestå av en äldre och en yngre vall 
som båda hade brunnit. Under Borgvallen hittades en 
tidigare okänd grav. Graven, som var försedd med en 
monumental bautasten, var medvetet inbyggd i den äldsta 
vallen.

När undersökningarna i Garnisonen startade 1997 
var det delvis på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. I och 
med det tidiga 1990-talets undersökningar i Svarta jorden 
och Birkamuseets invigning 1995 hade besöks antalet 
ökat kraftigt. En av de vandringsleder som skapats för 
besökarna hade lagts i sluttningen av garnisons området. 
Nedslitningen av markytan gick fort under besöks-
säsongerna. När grävningarna startade 1997 var det 
därför en kombinerad forsknings- och räddningsgrävning 
som förlades till det mest skadade området i sluttningen 
(Kitzler 1997). Den akademiska målsättningen med 1997 
års utgrävning av Garnisonen var att klargöra hur området 
har nyttjats, datera aktiviteterna samt undersöka vilket 

samband Garnisonen har med Borgvallen, Stadsvallen 
samt Birkas bosättningar och gravar. Fyndmaterialet från 
första årets undersökning, med bl.a. koncentrationer av 
pilspetsar intill vallen, var av så unik karaktär att fortsatta 
undersökningar ansågs högst intressanta för projektet 
Birkas befästning.

Första årets undersökningar utgjordes av att sydligaste 
delen av besöksstigen som korsade Garnisonen 
undersöktes, från strandvägen och 16 meter mot NNV. 
Flera faser kunde urskiljas. Ett par härdar samt spår efter 
hantverk finns i området (Kitzler 1997:9). Härdarna 
har 14C-daterats till vendeltid. (Holmquist Olausson & 
Kitzler Åhfeldt 2002:21).

Området, i denna rapport benämnt område A, 
särskiljs från den ovanförliggande terrass 0 av slutänden 
av vallen. I norra änden av schaktet över område A och i 
anslutning till terrasskanten upp mot terrass 0 påträffades 
betydligt fler fynd än närmare strandkanten. På terrass 0, 
den s.k. nedre terrassen, påträffades en kraftig stenpackning. 
Under stenarna påträffades en spjutspets, tolkat som en 
medveten deposition (Kitzler 2000:13–14). 

Terrass I grävdes ut under 1998–2001. Det undersökta 
området genomkorsades av Holger Arbmans schakt från 
1934, vilket mer eller mindre tydligt kunde urskiljas 
som omrörda och avbrutna lagerföljder och skillnader i 
färgnyanser, ibland med mycket skarp avgränsning. Även 
två av Hjalmar Stolpes gropar (Bj596) påträffades, en av 
dem utmärktes av ett mynt daterat 1877. Ytterligare en av 
groparna identifierades säkert, både vid Holger Arbmans 
undersökning 1934 (då benämnt ”stora gropen”) och vid 
AFLs undersökning 1998 (då benämnt A14) (Arbman 
1934; Hedensitierna-Jonson et al. 1998:31).

Resultatet av undersökningen bekräftade Arbmans 
hypotes att det stått ett stort hus på platsen (Fig. 9). Bl.a. 
påträffades ett kraftigt stolphål med en rik deposition av ca 
40 kamfodral, spjutspets, brynen, silvermynt, beslag m.m. 
(Holmquist Olausson 2001). Depositionen tolkades som 
ett byggnadsoffer (Hedenstierna-Jonson et al. 1998:15; 
Kitzler 2000). De påträffade huslämningarna utgjorde 
resterna efter ett treskeppigt långhus med välvda dubbla 
långväggar. Utifrån väggrännor och stolphål kunde husets 
fullständiga planyta bedömas. Huset hade haft kompakta 
proportioner p.g.a. anpassning till terrängförhållandena. 
Under utgrävningen urskildes två golvhorisonter med 
likartade fyndsammansättningar. Två av strukturerna 
inne i huslämningen tolkades som resterna efter härdar. 
Fyndspridningen oc.h analyser av jordprover tolkades 
som att huset varit funktionsindelad (Bengtzon 2001). 
Det mest framträdande draget för terrass I var den ymniga 

Figur 9. Tolkningsplan över det s.k. Krigarnas hus, det av Lena 
Holmquist undersökta hallhuset på terrass I. Teckning av Fran-
ciska Sieurin-Lönnqvist.
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förekomsten av vapen och rustningsdelar.
Genom en tydligt urskiljbar stratigrafi visade det sig 

att Garnisonen har nyttjats intensivt under minst tre faser 
och att man på ett högst medvetet sätt disponerat om 
utrymmet vid flera tillfällen. De många vapnen och bristen 
på hushållsutensilier ansågs mycket väl bekräfta Holger 
Arbmans tolkning (Arbman 1939:62–66) att platsen i ett 
sista skede fungerat som garnison (Hedenstierna-Jonson 
et al. 1998:3). Hallhuset har genom kamfragment, mynt 
samt ornerade metallföremål (bronsbeslag, droppsko 
m.m.) fynddaterats till andra halvan av 900-talet (Stjerna 
1997:25; Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 
2002:16; Stjerna 2009:129). Platsens nyttjande verkar ha 
upphört plötsligt och det raserade hallhuset har inte röjts 
undan. Det hela har beskrivits som ett ”arkeologiskt fryst 
tillfälle” (Holmquist 2010:200).

En del av terrasskantens stenpackning kunde 
friläggas. Under terrassens fyllnadsmassor uppdagades 
ytterligare anläggningar samt kulturlager med obrända 

ben (Hedenstierna-Jonson et al. 1998). Under hallhuset 
och terrassuppbyggnaden påträffades lämningarna efter 
konstruktionselement, sannolikt från en äldre byggnad.

En utvidgning av undersökningsområdet gjordes 
parallellt med Arbmans längre tvärschakt i sydostlig 
riktning ut ifrån terrass I och över den vall (RAÄ 172) 
som löper öster om terrassen. Förutom den stenpackning 
som Arbman tidigare uppmärksammat (tvärschakt 
I) påträffades även en med vallen längsgående ränna, 
mörkfärgningar, några osäkra stolphål samt ett antal spikar. 
Tolkningen är att vallen sannolikhet utgjort fundament 
för en träpallissad.

En inventering genomfördes 1998 för att erhålla en 
samlad bild över hela garnisonsområdet. Ett intrikat 
system med husterrasser, låga vallar och avgränsningar 
kunde då identifieras. Dessa strukturer sammanlänkas 
med borgvallen till ett komplext system. Garnisonen 
föreslogs därmed kunna betraktas som en förborg 
(Hedenstierna-Jonson et al. 1998:4).
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Målsättning

som helhet varit uppbyggd och organiserad samt vilka 
funktioner som funnits i området. Som arbetshypotes 
under 2001–2004 års under sökningar har gällt att 
Garnisonen utgjorde ”ett samhälle i samhället” och 
behövde försörjas med mat, bränsle och andra för-
nödenheter. För att undersöka huru vida detta stämmer 
har följande delmoment studerats:
∗	 Terrass II och III har undersökts för att klarlägga 

hur dessa korrelerar till tidigare undersökta ytor i 
garnisonsområdet och därigenom erhålla en så full-
ständig bild som möjligt av området som helhet,

∗	 Lämningar efter eventuella byggnadskonstruktioner 
på terrasserna II och III samt lagerföljder på de 
olika terrasserna har undersökts för att klarlägga hur 
dateringarna av de olika terrassernas byggnadsfaser 
och konstruktioner förhåller sig till varandra samt till 
stadsbebyggelsen och Birkas övriga befästningsverk,

∗	 Lämningar efter hantverk hade i viss utsträckning 
på träffats redan vid under sökningen av de nedre 
liggande terrasserna. Indikationer fanns på att detta 
material, framförallt smides avfallet, kunde vara 
lokali serat till terrass II. Vid 2001 års utgrävningar 
påträffades resterna efter smides verksamhet på 
terrass II. En betydande fråga för den fort satta under-
sökningen var att fast ställa smedjans av gränsning och 
funktion.

∗	 Garnisonsområdets förhållande till det angränsande 
gravfältet 2B undersöktes varvid terrass IIs eventuella 
avgränsning åt nordost studerades.

∗	 Ett förmodat bryggfundament vid stranden nedan för 
Garnisonen undersöktes för att fastställa garnisons-
områdets utbredning och användning åt sydväst. För 
krigarna måste det ha varit helt avgörande att snabbt 
kunna ta sig ut till sjöss och möta fientliga anfall.

∗	 Flera mindre karteringar genomfördes. Dessa (inklu-
sive georadarundersökningen) avsåg att studera 
strukturer icke synliga ovan markytan vilka kunde 
sättas i samband med konstruk tioner inom det 
utgrävda området i Garnisonen

Undersökningarna i garnisonsområdet utgjorde i 
inledningsskedet en del i ett större projekt avseende 
befästningsverk under yngre järnålder, Borgar och 
befästningar i Mellansverige 400–1100 e.Kr. Därmed 
kom även målsättning och frågeställningar att behandlas 
under detta projekts övergripande ramar. En av de mer 
angelägna uppgifterna i studiet av Birkas befästning 
var att klarlägga konstruktioner och byggnader. Efter 
undersökningarna av stadsvallen och borgvallen kom 
därför en undersökning av garnisonsområdet och dess 
terrasser efter möjliga husgrunder att vara av vital betydelse 
vid bedömningen av hur de olika befästningselementen 
på Björkö samvarierat. För att förstå hur försvaret 
utvecklats och fungerat över en längre tidsperiod 
genomfördes därför begränsade undersökningar på 
strategiska platser inom befästningsverken. Målet 
var att klargöra förhållandet mellan de skilda delarna 
i befästningsverken med avseende på såväl tid som 
funktion. I ett vidare perspektiv utgör Birkas befästning 
tillsammans med andra befästningar i mälarområdet 
grund för ny kunskap och bättre förståelse för de 
processer som ledde fram till utformandet av en tidig 
statsbildning i Sverige. Forskningsmässigt utgör Birkas 
befästning en kunskapslucka som är viktig att fylla då 
befästningsverkens potential sällan beaktats.

Redan under projektets inledande år påpekades 
betydelsen av att fastställa garnisonsområdets funktio-
nella avgränsning (Hedenstierna-Jonson et al. 1998:3). 
De inledande undersökningarna visade att Garnisonens 
fyndmaterial och i viss mån även konstruktions lämningar 
huvudsakligen kan kopplas till den sista fasen av 
områdets nyttjande. De olika fasernas rumsliga relation 
indikerade dock att verksamheten på platsen planerats 
redan på ett tidigt stadium. Det över gripande syftet med 
under sökningarna i Garnisonen blev därför att klar göra 
områdets utnyttjande över tiden, olika nyttjande faser, 
samt eventuella konstruktioner, framförallt hus.

Syftet med undersökningarna under åren 2001–2004 
var att studera hur bosättningen i garnisonsområdet 
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med totalstation. Anläggningar grävdes i plan och sektion 
och ritades i skala 1:20 eller 1:10. Sektionsritningar 
upprättades även över vissa av schaktväggarna. I 
rapporten återges de flesta av ritningarna (Bilagorna 

Figur 10. De lokala koordinatsystem som användes under 2001 och 2002. Röda koordian-
ter avser rikets nät. Skala 1:200.

Undersökningen utfördes 
sommartid under fyra perioder, 
vardera av en längd varierande 
från 1,5 till 2 månader 2001–
2004.

Området har karterats 
i om gångar inför under
sökningarna av de olika 
terrasserna. I november 
2003 genomfördes därtill en 
geofysisk prospektering med 
GPR (Ground Penetrating 
Radar) av garnisonsområdets 
norra del (Persson 2003, Bilaga 
GPR).

Avtorvning utfördes ma
nuellt. Skiktgrävning av 
lagren gjordes med skärslev. 
Majoriteten av identifierbara 
artefakter mättes in med total
station i Rikets nät (RT38). 
Andra fynd, såsom ben, slagg 
och bränd lera, samlades i 1×1 
meter stora rutor för varje lager 
samt i anläggningar. För detta 
ändamål upprättades under 
2001 lokala koordinatsystem, 
ett för vardera terrass och 
schakt, vilka användes under 
2001 och 2002 (Fig. 10). 
Observera att så som det lokala 
systemet är upplagt stämmer 
inte väderstrecken i de lokala 
rutnäten med verkligheten. 
Under säsongerna 2003 
och 2004 användes dock 
koordinatindelningen i Rikets 
nät även för inmätningen av 
rutfynd. Anmärkningsvärda 
kon centrationer av fynd
kategorier som annars räknats 
som rut fynd har mätts in under egna fyndnummer.

Schaktens avgränsningar samt avgränsningarna för 
flertalet lager och anläggningar mättes in med totalstation. 
Planer ritades även manuellt i skala 1:20 och höjder mättes 

Metod och genomförande
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Ritningar och Anläggningsbeskrivningar). Skriftliga 
beskrivningar upprättades över lager och anläggningar. 
Fotografering gjordes med färgfilm, dia samt digitalt. Efter 
slutundersökning har området återställts med hjälp av 
grävmaskin och manuellt. Ytorna har besåtts med gräs.

Schakten

AFLs utgrävningar i Garnisonen omfattar till ytan ca 
721 m2, varav 369 m2 redovisas i denna rapport (Fig. 4). 
2001–2004 års undersökningar omfattar större delen av 
terrass II, samt mindre schakt på terrass III, i övre delen 
av avfallsrännan (utanför terrass I), i den s.k. avfallshögen 
samt i bryggfundamentet.

Fynden

I samband med att undersökningarna av terrass I 
avslutades utkom en populärt hållen publikation om de 
preliminära resultaten från garnisonsområdet. Boken 
Birkas krigare (red. Olausson 2001) var i första hand 
ett sätt att mer fördjupat nå ut med forskningsresultaten 
till Birkas besökare och boken salufördes därför bl.a. i 
museibutiken på Birkamuseet. I boken presenterades 
flera av de analyser som utförts på fyndmaterialet. 
Här finns resultaten av den osteologiska analysen och 
den numismatiska bestämningen av materialen från 
terrass 0 och I. Här finns även presentationer över vissa 
av fyndkategorierna påträffade på terrass I, bl.a. en 
genomgång över vapenfynden av Niklas Stjerna.

Garnisonengrävningarna ingick till stor del i projektet 
“Borgar och befästningsverk i Mellansverige 400–1100”. 
Detta projekt avslutades 2009 med antologin The 
Martial Society (red. Holmquist Olausson & Olausson 
2009). Bland artiklarna behandlar fyra fyndmaterial från 
garnisonen och då framförallt terrass I. Kortfattat kan 
dessa sägas beröra bågskytte (Lundström et al.), runor 
(Gustavsson), vapen (Stjerna) och östligt kontaktnät 
(HedenstiernaJonson).

Det har även presenterats en avhandling, The Birka 
Warrior (HedenstiernaJonson 2006), inom projektet. 
Avhandlingen behandlar Birkakrigarnas organisation, 
tillhörighet och internationella kontakter främst genom 
ikonografiska studier av garnisonens fyndmaterial. Vapen 
och utrustning men också stridsteknik och klädedräkt 
berättar om långväga kontakter med folkgrupper 
kring Svarta havet, stäppnomader och araber. Andra 
influenser kom från det östromerska Bysans, och från 
Västeuropeiska franker och anglosaxer.

Lena Holmquist har i flera sammanhang presenterat 
preliminära resultat från undersökningarna. Dessa 
återfinns bl.a. i olika konferenspublikationer.

En sammanställning av projektets olika publikationer 
finns upptagen som bilaga (Bilaga Publicerade skrifter).

En del av fyndmaterialet från Garnisonen har 
bearbetats inom ramen för uppsatser i ämnet arkeologi 
med laborativ analys. De uppsatser som genomförts fram 
t.o.m. år 2001, och som behandlar hallhusområdet, finns 
redovisade i Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002. 
Ytterligare tre uppsatser som berör material från terrass I 
har tillkommit senare (Ahlsén 2004; Bäckheden 2006; 
Lundström 2006). Fr.o.m. läsåret 01/02 har 12 CD
uppsatser, en kandidatuppsats samt två Masteruppsatser 
producerats avseende garnisonsområdets terrass II och 
III. Flertalet av uppsatserna behandlar valda delar av 
områdets rikhaltiga artefaktförekomst. Främst är det olika 
järnföremål som ingått i uppsatsarbetena, vilka då även 
fyndpreparerats, men även vissa andra fyndkategorier 
har analyserats med avseende på spridningsbild och 
användningsområde (Ahlin Sundman 2002; Bjerstaf 
2002; Arvidsson 2003; Ehlton 2003; Gustafsson 2003; 
Eriksson 2004; Johansson 2006; Hackelberg 2007; 
Schultzén 2009; Fahlberg 2012; Thorin 2012).

Delar av metallföremålen, främst de bestående 
av Culegeringar, har konserverats av konservator 
Margaretha Klockhoff (2006:83–85) samt av Charlotte 
HedenstiernaJonson.

I samband med bearbetningen av fynddatabasen har 
delar av fyndmaterialet även varit föremål för förnyad 
analys i form av okulär bedömning och klassificering 
samt i vissa fall även fyndpreparering av författaren. Då 
fyndmaterialet är synnerligen digert återstår emellertid 
mycket arbete med fyndbearbetning.

Prover och analyser

En mindre del av metallföremålen har varit föremål för 
elementanalys och identifiering av metalllegeringar 
(SEM med EDS) av forskningsingenjör Malgorzata 
WojnarJohansson (Wojnar Johansson 2004a, 2004b).

Mynten från terrass II och III har analyserats av 
numismatiker Gert Rispling (se Bilaga Myntfynd).

Två av CDuppsatserna behandlar de två 
begravningskärlen vilka påträffades på terrass II (Frostne 
2002; Larsson 2003). Kemiska analyser utfördes 
på gravkeramiken från grav A5 samt på några andra 
keramikskärvor från terrasserna I, II och III av Joakim 
Frostne och på gravkeramiken från grav A88 av Sven 
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Isaksson (Isaksson 2003). I de båda gravuppsatserna 
presenteras även Cecilia Augustsson Edstams 
osteologiska genomgång av gravarnas benmaterial.

Jordprover, för kemiska och botaniska analyser samt 
för vattensållning av rikare benmaterialförekomster, 
tillvaratogs dels i anläggningar dels per kvadratmeterruta 
över olika lager. Ett urval jordprover har analyserats 
kemiskt och botaniskt inom två uppsatser (Hamrin 
2003; Rosén 2003). Ytterligare ett antal jordprover har 
analyserats kemiskt men ännu inte publicerats.

Kolprover för 14Canalys samt skörbränd sten för TL
datering har tagits tillvara från anläggningar och lager.

Publik verksamhet

Utgrävningarna i Garnisonen genomfördes som en del i 
den publika verksamheten vid Birka. Detta innebar att:
∗	 utgrävningsplatsen bemannades med minst två 

personer varje vardag under uppsatt utgrävnings
period,

∗	 de deltagande arkeologerna förband sig att genom 
kunskapsförmedling fördjupa besökarnas kunskaper 
i arkeologi, fokuserad på vikingatiden,

∗	 undersökningarna genomfördes så att allmänheten 
vid tre tillfällen dagligen hade möjlighet att delta 
i visningar, genomförda av grävpersonalen, inom 
utgrävningsområdet (Fig. 11),

∗	 guiderna som arbetade för Strömma Kanalbolaget 
och Mälarö Skärgårdstrafik erhöll information om de 
dagliga grävresultaten,

∗	 projektledaren deltog som föreläsare i utbildningen av 
guider vilka inför varje säsong fick ta del av tidigare års 
undersökningar,

∗	 besökarna på Björkö fick ta del av de framkomna 
fynden från under sökningen,

∗	 information om grävresultaten, samt underlag till 
pressmeddelanden, lämnades till platsledaren på 
Birka,

∗	 det utfördes underlag för texter till informations
broschyrer som beskrev utgrävningen.

Utöver de dagliga fasta visningarna har i förekommande 
fall även studiebesök med visning av särskilt intresserade, 
på förhand inbokade, grupper ägt rum vid några tillfällen. 

En informationsskylt med beskrivning kring den 

Figur 11. En av de schaktvisningar som genomfördes varje eftermidddag. Foto: Liselotte Bergström.
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pågående grävningen sattes upp vid avspärrningen för att 
ge besökarna möjligheten att ta del av den mer allmänna 
informationen kring vad som för tillfället föregick i 
schakten och därmed de frågor som vanligen ställdes.

Då utgrävningarna i garnisonsområdet genomgående 
lades under högsäsong med avslutning i mitten av augusti 
varje år föll det sig naturligt att dessutom delta i den s.k. 
Arkeologidagen vilken inföll första söndag efter varje 
avslutad grävning. Här presenterades mer i detalj den 
avslutade säsongens grävning samt de forskningsresultat 
som tillkommit.

Delar av fyndmaterialet har ställts ut inom utställ
ningar på Birka museet och Armémuseum. För Birka 
museets räkning har även samarbete skett vad gäller 
de, fram t.o.m. 2004, årligen ändrade utställningarna 
kring olika aspekter på Birka, vari projektledare Lena 
Holmquist varit delaktig med idéer och material. I 
och med 2003 års utställning, ”Gröt och gryta – om 
matkultur på Birka”, skapades även ett samarbete med 
teatergruppen Kompani Bastard vilka på uppdrag av RAÄ 
för andra året stod för Björkös dramatiserande visningar. 
Den utrustning och de maträtter som förevisades inom 
Kompani Bastards verksamhet utvecklades genom 
samarbete med Arkeologiska forskningslaboratoriet och 
analysdata kring den vikingatida maten på Birka erhölls 
bl.a. genom de analyser som utförts på keramik och ben 
vilka påträffats vid grävningarna i garnisonsområdet.

Under 2004 utökades samarbetet med Kompani 
Bastard, vilka förlade sin verksamhet till ett tält strax 
utanför grävningsområdet på gravfält 2B. Genom detta 
arrangemang skapades betydande förutsättningar 
för kompletterande informationsutbyte och dialog 

garnisonenprojektet och Kompani Bastard (KB) emellan. 
Bland annat var det möjligt att direkt i grävsituation 
förmedla nya fynd till besökare vilka samtidigt kunde 
ta del av repliker och förslag på olika tolkningar av 
motsvarande fyndkategorier från KB.

Tidigare studenter från Arkeologiska forsknings
laboratoriet samt de vid Björkö stationerade guiderna 
och museipersonalen har i mån av tid haft möjlighet 
att på ledig tid delta som praktikanter under delar av 
grävningen. Därmed upprätthölls ett närmare samarbete 
med övrig verksam personal på Birka och en naturlig 
plattform för informationsutbyte.

Även efter avslutade undersökningar har det publika 
samarbetet upprätthållits som en del i den pågående 
analysen kring utgrävningsdata.

Projektansvarig, Lena Holmquist, ingår i den 
expert grupp som har som uppdrag att se till att hus
rekonstruktionerna som uppförs på Birka, kopplas till 
aktuell forskning och de arkeologiska utgrävningarna.

Undersökningsresultaten har förmedlats vid flera 
föredrag, både till initierade forskare men även mer 
populär vetenskapliga förmedlingar till allmänhet har 
genomförts. Under sökningarna har även uppmärk
sammats i tidningsartiklar i bl.a. DN, SvD, Aftonbladet, 
Forskning & Framsteg, samt även i tv, bl.a. SVT/Nova.

En film som visar delar av undersökningarna, 
utgrävnings resultat samt tolkningar har producerats i 
samarbete mellan Stockholms universitet och Birka
museet/Riksantikvarieämbetet samt Agaton Film & 
TV. Filmen visades under utgrävningsåren flera gånger 
dagligen under säsong (maj t.o.m. september) vid 
Birkamuseet.
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Terrass II

avgränsning mot terrass III (Fig. 3). Även här finns en rad 
med större stenblock men huvuddelen av terrasseringen 
utgörs av en stenpackning med mindre sten och grus 
(A11, A16 samt packningen över stolphål A199, se Fig. 
18). Under denna stenpackning påträffades stolphål 
samt en ränna. Då terrasseringen verkar ha byggts 
på i flera omgångar är det dock svårt att säkerställa 
dessa anläggningars tidsmässiga tillhörighet till övriga 
anläggningar och konstruktionselement på terrassen.

Terrass II utgör garnisonsområdets nordligaste tydliga 
terrassering. 

Schakten

Under 2001–2004 undersöktes dels själva terrasseringen 
dels det i huvudsak plana fältet från terrasseringen och upp 
mot gravfält 2B. Totalt undersöktes en sammanhängande 
yta av 239 m2 inom projektet (Fig. 15).

2001 års undersökning utgjordes av tre mindre 
parallella schakt i den södra delen av området alldeles vid 
terrasseringen.

2002 utvidgades undersökningsområdet dels åt 
nordost dels åt väster. Kvarvarande delar av 2001 års 
schakt samt schaktbankerna undersöktes också.

2003 fortsatte schaktet att utvidgas åt nordost. För att 
studera terrasseringskanten gjordes en mindre utvidgning 
åt öster.

2004 utvidgades schaktet åt norr så att den stora 
mörkfärgning som där identifierats 2003 frilades helt 
och kunde totalundersökas. Därtill undersöktes området 
under norra gårdsplanens stenpackning.

Stratigrafi

Terrasseringen
Terrass II är belägen nordost om den tidigare undersökta 
terrass I. Terrasseringen är uppbyggd i sluttningen och 
utgörs av stenblock på upp till 1 m storlek vilka var synliga 
i markytan före undersökningen. Stenuppbyggnaden har 
i väster en utbredning av ungefär 2 m medan den i öster 
har en mer diffus och utspridd utbredning av uppemot 5 
m ned emot terrass I. Vid undersökningen av hallhuset på 
terrass I påträffades i huslämningens nordöstra hörn en 
koncentration av stenar vilka sannolikt härrör från terrass 
II (Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002:10). 
Terrasseringen har alltså till stor del utgjorts av friliggande 
stenar och block vilka delvis rasat nedåt i sluttningen. Vid 
undersökningen rensades delar av terrasseringens block 
fram och jordfyllningen studerades. Blocken lyftes dock 
inte.

Terrasseringen utgörs förutom av den tydliga 
avgränsningen mot SV även av ett hörn mot sydost och 

Figur 15. De olika delar av undersökningsområdet som 
undersöktes åren 2001–2004. En viss överlappning ägde rum 
vid undersökningarna så att eventuellt kvarvarande lager och 
anläggningar från föregående säsong undersöktes under 
nästkommande. Dessa smärre överlappningar kan ej ses på 
kartan. 2001 års schakt kom dock till stora delar att undersökas 
först under 2002 vilket kan ses på kartan. Detsamma gäller 
för den nordligaste delen av 2003 års schakt som, i o.m. att en 
större tydligt avgränsad mörkfärgning blev synlig, lämnades för 
totalundersökning säsongen 2004.
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Lager
Kulturlagren inom undersökningsområdet kan delas in 
i tre övergripande nivåer (Fig. 16). I vissa områden kan 
ytter ligare indelning göras vilket visar hur området har 
om struktu rerats ett flertal gånger under dess nyttjande 
under vikingatid.

De övre kulturlagren (nivå 1) på terrass II utgjordes 
av mörk, kol- och sotbemängd jord, i vissa områden med 
stort inslag av större och mindre stenar. Huvudkulturlagret 
i nivå 1 benämns L2 och identifierades över stora delar av 
undersökningsområdets västra del samt i ett mindre fält 
längst i norr.

Särskilt grått och sotigt var ett stråk (L21) i NNV–
SSO riktning, ungefär 3,5 m bred, men även i andra delar 
av schaktet återkom den mörka sotiga färgen.

Stråken med sten kan delvis relateras till de mörkare, 
sotiga ytorna och framförallt till de lager (nivå 2) av 
mörkare jord som dels syntes redan i nivå 1 och som 
fortsätter ned under denna när jorden i övrigt ljusnar och 
golvlagren i form av hårt stampade ler-, silt- och sandlager 
uppträder (nivå 3).

En grundläggande orsak till skillnaderna i både 
anläggningar och lagers utseende i olika delar av schaktet 
utgörs av den naturliga markens beskaffenhet. I östra delen 
av schaktet går den siltiga leran (L84) upp till markytan 
och endast tunnare siltiga lager har här ansamlats. 
Den naturliga markytans kompakthet har inneburit 
att pålagring av kulturlager har varit svag i sluttningen. 
Anläggningar i detta område är nedgrävda i den siltiga 

leran vilket underlättat identifieringen. Samtidigt 
har erosionseffekter på de överlagrande kulturlagren 
inneburit att många anläggningar eroderat ned, förlorat 
sin ursprungliga form och i flera fall nästan försvunnit helt. 
Detta är tydligt märkbart för rännan A155/A156 där en 
meandrande effekt, som efter flera skyfall, kan ses.

I västra delen av schaktet utgörs det underliggande 
lagret, under kulturlagerhorisonten, av grusig sand 
(L10). Även detta lager är naturligt i området men verkar 
samtidigt ha utnyttjats som utfyllnadsmassa för upp- 
och ombyggnad av terrasser och konstruktioner. Vid 
undersökningen av terrass I kunde ett motsvarande lager 
av gul grusig sand identifieras som det lager som använts 
vid ombyggnationerna på terrassen (se Fig. 8 med lagret 
i Arbmans sektionsritning; jfr Holmquist Olausson & 
Kitzler Åhfeldt 2002). Den grusiga sanden har varit 
betydligt lättare att arbeta med och grundnivelleringen 
i västra delen av terrassen är därmed bättre. Behovet av 
stabilisering för stolpar/väggar har däremot varit större 
vilket resulterat i mer grus- och lerutfyllnad som grund 
för väggar och andra konstruktioner på denna del av 
terrassen.

Nedgrävningar och konstruktioner
En mängd stör- och stolphål påträffades i schaktet (Fig. 
17). Några rännor A46, A73, A155/A156, samt A250 
kunde relateras till stenpackningen samt till vissa av 
stolphålen.

Flera mörkfärgningar med sten tolkades i fält såsom 
varande härdar/ässjor. Till utseende, fyllning samt deras 

Figur 16. De tre övergripande kulturlagernivåerna under det översta matjordslagret på terrass II. För närmare beskrivning av lagren se 
brödtexten nedan samt de enskilda lagerbeskrivningarna i Bilaga 2. 
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korrelation till varandra samt omkringliggande strukturer 
samstämmer de flesta av dem med nivå 2 lagren samt de 
stenpackningar som utgör grunder samt väggrester efter 
de senare huskonstruktionerna på terrass 2 (Fig. 18).

Utifrån kombinationen lager, stolphål, väggrännor och 

stenpackningar har fem mer säkra huslämningar kunnat 
fastställas. Flertalet stolphål kan dock inte kopplas till 
något av husen och tillhör i flera fall uppenbarligen en 
eller flera andra konstruktioner av vilka de kvarvarande 
resterna är för få och diffusa för att ursprunglig grundplan 

Figur 17. Samtliga nedgrävningar (stolphål, gropar, gravar, 
cistern) på terrass II.

Figur 18. Samtliga stenstrukturer och övre mörkfyllningslager på 
terrass II.

Figur 19. Karta över området med överlagrande husrester. Jfr Fig. 21.
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förrän längre ned.
De anläggningar som påträffats innanför väggresterna 

efter de olika husgrunderna, d.v.s. i undersökningsområdets 
mitt, utgör de anläggningar som det varit svårast att 
härleda till hus/nivå/lager.

I de områden där de olika huskonstruktionernas 
väggar korsar varandra har de olika husens golv- och vägg-
lager bevarats bättre (Fig. 19–20). I flera fall kan extra på-
lag ringar iakttas över äldre väggrester där rester efter äldre 
stolphål och rännor fyllts igen och golvytan för det nya 
huset fyllts upp med extra material.

skall kunna bedömas. Även den underliggande markens 
beskaffenhet, hårdpackad lerig silt i öster och grusig sand 
i väster, har påverkat identifieringen så att västligt liggande 
nedgrävningarna har varit betydligt mer diffusa.

P.g.a. de övre kulturlagrens bitvis kraftiga sot- och 
kolinblandning har många stolphål identifierats först nere i 
eller under golvlagren. Vissa av stolphålen är säkert äldre än 
huslämningarnas golvlager men i många fall kan stolphål, 
utifrån läge och omkringliggande konstruktionsdetaljer, 
direkt kopplas till de olika överlagrande väggresterna trots 
att själva anläggningarna (stolphålen) inte har identifierats 

Figur 20. Stenkonstruktioner, nedgrävningar och lager i den del av schaktet där tydligast stratifiering råder. Här korsar väggresterna 
efter tre av husen varandra. Jfr Fig. 20.
De olika lagren, anläggningarna har färgmarkerats utifrån vilken huskonstruktion de identifierats tillhöra:
Gult=Hus II:4, Grå=Hus II:3, Rött=Hus II:1, Grönt=Hus II:2, Rosa=Hus II:5
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Hus II:1

Funktion: Hantverkshus

Läge: Mitt på terrassen och på tvären gentemot 
själva terrasseringen (jfr hus II:2)

Riktning: NNV–SSO

Storlek: 11,7(alternativt 10,8)x5,6 m

Typ: Ramverkshus

Anläggningar som tillhör huset:
Västra långväggen: stolphålen A21, A22, A12, 
A93, A29, A28, A269, A57, A64:1, A64:2, A47, 
rännan A46
Östra långväggen: stolphålen A184, (A187), 
A188b, rännan A250, 
Södra kortsidan: stolphålen A261, A7, A6, 
(A221)
Norra kortsidan: stolphålen A268, A49, A52, 
rännan A181
Inre konstruktionsdetaljer: härdgropen A38, 
stolphålen A69, A74, (A17), (A189), rännan 
(A16)

Under lager: L1, delvis under L2, översta 
skiktet av L3

Över lager: L10, L59, (L13 undre)

Lager som tillhör huset: L13, L23, L25, L56?, L21, L17, 
L18, Mörkfärgning inom A4, L8, L11, L4B, L52, L55, L57

Grund
Längs hus II:1s västra långsida finns i botten, under 
golvlagren i lerig silt, en uppbyggnad i form av småsten 
och grus (L18). Sannolikt utgör denna en utjämning av 
markytan utöver den del där huskonstruktionen fortsätter 
utanför den äldre golvytan för hus II:2.

L17 utgör ett konstruktionslager för hus II:1 i form av 
uppfyllning av lera i kanten av golvlagret L13 tillhörande 
det äldre huset II:2 och över väggresterna efter detta hus 
(södra långväggen). Dessutom utgör L17 uppenbarligen 
en grund/plattform för den överlagrande härdpallen 
inom hus II:3.

Golv
Golvlager L13, L23, L25 samt eventuellt även L56 från 
det äldre hus II:2 har sopats rent och återanvänts.

Stolphålen tillhörande det äldre hus II:2 har 
åtminstone i vissa fall förseglats med ett lager lera (t.ex. 
A63, A91, A257). Om även den existerande golvytan 
(L13, L23) förstärkts ytterligare, utöver rensopningen, är 
däremot tveksamt.

L13 utgör golvlager i både det äldre huset (II:2) och 
i det yngre (II:1). Ingen skillnad i uppbyggnad gick att 
iaktta vid fältundersökningen. Golvlagret har emellertid 
fortsatt att byggas upp under användandet av det yngre 
huset och lagret delar sig därför i husets kanter i två skikt – 
ett äldre relaterat till det tidigare huset (II:2) och ett yngre 
som pålagrats i samband med och eventuellt efter att de 
nya konstruktionselementen skapats.

Figur 21. Hus II:1 med de anläggningar som mer säkert kan härledas till 
huset. Skala 1:200. Det blårutade området i husets NV hörn utgör en del 
av schaktet som inte undersöktes djupare än till L1 horisontens sten-
packning. Eventuell hörnstolpe kan därmed inte fastställas. Renritning: 
Liselotte Bergström.
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L21 utgör det mörka sotiga kulturlagret som täcker 
en stor del av golvytan inom hus II:1. Undantag utgörs av 
dels den västra delen av huset där golvet störts av det yngre 
hus II:3s stenpackning och därmed sammanhängande 
mörkfärgning, dels av den sydligaste delen av hus II:1 
där kulturlagren inte är lika tydligt avgränsade. L21 utgör 
möjligen en sotigare övre del av golvet inom hus II:1. Den 
(åtminstone bitvis) tydliga avgränsningen gentemot det 
skapade (ler- och sand-)golvet innebär att det även kan 
utgöra resterna efter det vid brand infallna taket (som i så 
fall sannolikt har utgjorts av s.k. stickspån).

Väggar
De övre kulturlagrens mörkare stråk (L21) omgärdas 
delvis av de mörka lagren L52, L55, L57, L8, samt av 
stenpackning. I detta område är nivå 1-lagren extra tjocka 
– d.v.s. de fortsätter längre ned än de omgivande lagren.

Under L21 i direkt anslutning till lager L4B, L11, L8 
samt en mörkfärgning tillhörande A4 (vilka samtliga 
utgör resterna efter väggar) finns en tydlig stolphålsrad 
(A21, A12, A93, A29, A28, A269, A64, A47) vilka utgör 
den västra långväggen av huset. Ytterligare två stolphål 
(A22 och A57), som står något förskjutna i förhållande 
till de övriga, hör möjligen till denna vägglinje. Husets 
östra långsida, med väggresterna L52, L55 och L57, 
saknar motsvarande helt tydliga stolprad men i vägglinjen 
och parallellt med västra sidans stolprad finns en ränna 
(A250) samt i linje med denna ett par små stolphål (A184, 
A188b) och ytterligare en del av en ränna (A181).

Huset har sannolikt haft en markliggande trä sylls-

grund med däremellan inpassade stående stolpar vilka 
endast tryckts ned i marken i mindre grad. Undantaget 
utgörs av delar av husets västra lång vägg där grövre stolpar 
grävts ned med 1–1,5 m avstånd. Denna del av den västra 
lång väggen utgör det vägg avsnitt som härd pallen och syll-
stenarna till hörande hus II:3 täcker vilket även inne bär att 
delar av mellan liggande vägg lämningar kan ses i form av 
en mörk färgning (A4).

Husets avslut i norr kan iakttas dels genom stolphålen/
grunderna (A268, A49, A52), dels genom lagrens 
(L21, sandkullen L30) avslut och dels genom fyndens 
fördelning (främst vävtyngderna). Södra kortänden är 
dock osäker. Här kan två möjliga avslut iakttas (se Fig. 21).

Hus II:1 har sannolikt varit trerummigt med ett 
större mittrum och två mindre sidrum. Det norra 
rummet avgränsas av tre små stolphål i linje (A74, A69 
och eventuellt A64:2). I södra halvan av huset kan inga 
motsvarande stolphål iakttas. Utifrån lageruppbyggnaden 
och de yttre konstruktionselementen kan en sannolik 
avbalkning ha legat mellan stolphål A93 och rännans 
(A250) södra ände.

Ingångar
Säkra ingångar kan inte fastställas. Mellan stolphålet A184 
och väggrännan A250 påträffades en oval ansamling av 
småsten och grus, 1,4 x 1,08 m stor. Denna var placerad på 
golvlagret L56. Möjligen kan grusplattan utgöra grunden 
för en dörröppning. På motsatt sida av huset finns en 
motsvarande glugg mellan stolphålen A57 och A269.

Figur 22. De olika lager som kan kopplas till Hus II:1. Ritning: Liselotte Bergström.
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Eldstad
En härdgrop (A38) med ler- och stenplatta i södra delen 
av schaktet (Fig. 23) tillhör troligen samma tidsintervall 
som huslämningarna och har sannolikt tillhört huset. 
Härden är placerad något förskjuten in mot den västra 
långväggen.

Fynd
Endast ett fåtal fyndkategorier kan med säkerhet kopplas 
samman med huskonstruktion II:1.

Vävtyngder och bränd lera: Majoriteten av 
vävtyngdsfragmenten påträffade på terrass II 
påträffades inom resterna efter hus II:1 (Fig. 113). 
Vävtyngdsfragmenten (samt de inte närmare klassificerade 
fynden av bränd lera (Fig. 85) har en tydlig koncentration 
till norra änden av hus II:1 samt till området runt den 
förmodade dörröppningen efter västra långväggen.

I grophus påträffas vävtyngder vanligen i nordöstra 
delen, d.v.s. i motsatt hörn mot ingången vilken legat 
orientrad i sydväst. Därmed har möjligheten att utnyttja 
dagsljuset optimerats. (Andersson 1996:72.)

Vapen: Den ena (F12154) av de två sköldbucklor 
som påträffades på terrass II har sin placering till västra 
långväggen på hus II:1. Resterna efter den fragmentariska 
bucklan påträffades inom/under den stenpackning som 
täckte golv- och brandlämningarna efter huset. 

Datering
Ett mynt (F10229) påträffades i övre kulturlagret (L2, 
eg. L11) i anslutning till den västra långväggen. Myntet 
har en datering till 905/6 e.Kr. vilket skulle ge hus II:1 en 
datering till första halvan av 900-talet.

En polykrom pärla (F11184) påträffad i L2 kan 
sannolikt knytas till hus II:1. Pärlan är transparent 
mörkblå med röda och vita linjer och sicksackmönster. 
Louise Hackelberg har i sin analys gjort bedömningen 
att pärlan främst påminner om Callmers B422T:8. Denna 
pärltyp förekommer allmänt under två perioder 790–820 
e.Kr. och 885–950 e.Kr. (Callmer 1977:85; Hackelberg 
2007:26.)

Figur 23. Härdgropen A38. Skala 1:40. Renritning: Liselotte Berg-
ström.Bergström.
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Hus II:2

Funktion: Bostadshus/hantverkshus?

Läge: Huset har byggts parallellt med 
terrasseringen och 5,5–6 m norr därom.

Riktning: VNV–OSO

Storlek: 10,8×5,8 m

Typ: Ramverkshus

Anläggningar som tillhör huset:
Södra långväggen: stolphålen A59, A62, A94, 
A14:1, A63, A91, A15:1, A15:2, A26:1, A26:2, 
A36, A191, stolprännan A15/A26, väggrest 
(A13), A58, A60
Norra långväggen: stolphålen A96, A71, 
A72, A48, A257, A180, A180b, A165, A164, 
stolprännan A270, rännorna A73, A150 nedre, 
väggrest A150 övre
Västra kortsidan: stolphålen A68, A66, A65
Östra kortsidan: stolphålen A161, A162, 
A168, A166, A170, A171, A167, A172, A186, 
stolprännan A155/156
Inre konstruktionsdetaljer: stolphålen A90, 
A70, A101, A196, småstenspackningen A60/
L29

Under lager: L1, L2, L20, L21, L57

Över lager: L10, L59

Lager som tillhör huset:
Golv: L56, L14, L13, L23, L24, 
(L25); Väggrester: L51, L14, 
(L55)

Grund
Husgrundens placering innebär att 
huset byggts upp på tvären mot den 
naturliga sluttningen i området och 
husets östra kortsida har hamnat 
över en tämligen kraftig uppförslut. 
För att kompensera för detta har ett 
hak grävts genom den siltiga leran Figur 25. De olika lager som kan kopplas till Hus II:2. Ritning: Liselotte Bergström.

Figur 24. Hus II:2 med de anläggningar som mer säkert kan härledas till 
huset. Skala 1:200. Renritning: Liselotte Bergström.



33

(A150) (jfr Liedgren 1992:124). 
I nästan 90° vinkel mot hus II:2 finns lämningarna 

efter det äldre huset II:5. Sannolikt har haket 
ursprungligen ingått i detta hus vilket då har haft en viss 
sutterängkonstruktion. Den större nedgrävningen är 
ungefär 0,4 m djup i den norra delen. Vid byggnationen 
av hus II:2 har haket sedan återanvänts. En ränna (A270) 
har grävts genom hakets södra del vari stolpar ställts 
(A180, A180b, A165, A164) och norr om dessa har en 
ytterligare fördjupning i form av en ränna (dränering?) 
grävts ned ytterligare någon decimeter (A150 nedre). En 
motsvarande dränerings/droppränna kan även ses efter 
västra delen av den norra långväggen (A73).

Golv
De flesta av de lager vilka klassats som golvnivå tillhör hus 
II:2. Dessa utgörs huvudsakligen av lerig silt (L13, L23, 
L56 och eventuellt L25) men i väster är inblandningen av 
sand betydligt större (L24).

Väggar
De nedre golvlagren av lera och sand omgärdas i likhet 
med de mörka partierna över och runt hus II:1 i östra 
delen delvis av de mörka lagren (L51, L55?, L14 övre). I 
anslutning till de mörkare partierna kan tydliga stolprader 
iakttas. Dessa är därtill bitvis nedgrävda i rännor 
(A155/156/A150/A270 samt A15/A26). I sydvästra 
änden av huset kan motsvarande mörkfärgningar ses 
i form av mer avgränsade mörkfärgningar (A13, A58, 
A60). Här har senare aktiviteter påverkat strukturernas 
avgränsningar.

Husets form är i det närmaste rent rektangulär och 
väggarna uppvisar 90°-vinklar för de yttre väggarna.

I östra delen av huset kan en avbalkning iakttas som 
två stolphål (A101, A196) placerade enligt gängse modell 
för takbärande stolpar. Det inre, östra rummet, har haft 
en storlek på 2,3 m. I västra änden av huset finns en 
motsvarande innervägg markerad av stolphålen A69 och 
A70. A69 är placerad mitt i huset och dörröppningen till 
det västra inre rummet har sannolikt legat förskjuten mot 
husets norra ände och placerad mellan A69 och A70.

Ingångar
Utifrån avstånden mellan stolparna samt rännornas av-
gräns ning i ytter väggen kan två dörr öppningar identi-
fieras. Huset har haft två in gångar, en mitt för vardera 
lång vägg och endast något för skjutna i för hållande till 
varandra.

Utanför den norra långväggens ingång påträffades en 
1,7 m bred och 1,6 m lång stenläggning vilken mot norr 
anslöt till norra gårdsplanens stenläggning (se nedan).

Eldstad
Ingen säker härd har kunnat identifieras för hus II:2. 
Området för hus II:3s härdpall samt området strax norr 
därom (L2c/A24) utgör emellertid en nedgrävning 
genom golvlager L23 (Fig. 26). P.g.a. städningen efter hus 
II:2 och uppbyggnaden av hus II:1 och därefter hus II:3, 
vilka båda ligger över området för härden, har en eventuell 
härd i området förstörts redan under förhistorisk tid. 
Placeringen av detta område utgör dock en lämplig 
placering av en eventuell härd inom både hus II:1 och hus 
II:2. Med tanke på hur golvlagren har återanvänts mellan 
de olika husen kan mycket väl även en härdkonstruktion 
ha återbrukats.

Stenfundament/förvaring
I det västra sidorummet finns en struktur A60/L29 vilken 
eventuellt kan utgöra resterna efter en mindre härdpall. 
Anläggningen utgörs av en nedgrävning i golvlagret 
(L24) med en småstenspackning (L29) i botten och 
mörk sandig jord på toppen. Mest utmärkande är den 
höga koncentrationen av obrända ben påträffad i den övre 
fyllningen. Småstenspackningen är direkt placerad invid 
hus II:2s sydvästra hörn. Bland fynden påträffades bl.a. 
ett järnbeslag (F12596). Eventuellt utgör anläggningen 
resterna efter ett stenfundament på vilken någon form av 
träkista/tunna eller dylikt varit placerad.

Figur 26. Sydvästra delen av undersökningsområdet från N. Mitt i 
bild kan resterna efter eldstaden L2c/A24 ses. De större stenarna 
i södra änden av eldstaden har varit en del i hus II:3s härdpall. 
Möjligen kan de vara återanvända från härdgropen A24, detta är 
dock tveksamt. Foto: AFL.
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Fynd
Bältet: De orientaliska bältesbeslagen på terrass II är 
påträffade inom ett begränsat område och huvudsakligen 
funna inom det komprimerade golv- och taklagret L14/
L56 (Fig. 25). Några få beslag har klassats som tillhörande 
stolphål i husväggen till hus II:2. I dessa fall rör det sig 
dock om ytligt påträffade fynd, d.v.s. precis i stolpens 
anslutning till golvytan. Bältesbeslagen från terrass II 
är ornerade med växtornamentik av islamisk karaktär 
och tillhör Ingmar Janssons huvudgrupp 3 ( Jansson 
1986:77), s.k. magyariska bälten (jfr Hedenstierna-
Jonson & Holmquist Olausson 2006).

Förutom själva beslagen påträffades även en sölja 
(F12743), längst ut i den västra änden av bältes beslags-
raden. Den samlade gruppen bältesbeslag på terrass II 
utgör en homogen samling beslag vilka uppen barligen 
tillhört ett fullständigt bälte. (Fig. 27)

Vapen: Den ena (F14069, F14102) av de två sköldbucklor 
som påträffades på terrass II har sin placering till norra 
långväggen på hus II:2.

Viktlod: Fyra bipolära viktlod påträffades på terrass II. Av 
dessa tillhör tre lämningarna efter hus II:2. Ett bipolärt 
viktlod (F14099) påträffades i A150 och två (F14405) 
påträffades i stolphål A161, vilket utgör hus II:2s nordöstra 
hörnstolpe.

Ringspänne: I kanten av stolphål A180b i övergången till 
ränna A270 påträffades ett ringspänne (F14626) i järn 
med upprullade ändar.

Datering
Viktlod: De bipolära viktloden med synlig ornamentik 
har gått att klassificera till Steuers typ B1 tidig (Steuer 
1997:Abb. 209, 407; Eriksson 2004:18, 26).

Bältesbeslagen: De olika beslagen från Garnisonen 
kan huvudsakligen dateras till vikingatidens mitt, 
850–900-talets slut (Hedenstierna-Jonson & Holmquist 
Olausson 2006:22).

Polykrom pärla: Den flerfärgade pärlan F13451 är 
tunnformad och till färgen blå med ”ögon” av röda och 
vita streck. Louise Hackelberg har klassificerat den till 
Callmers B505O:1, vilket innebär en datering till 790–
845 e.Kr. (Hackelberg 2007:26).

Ringspänne: Ringspännen med upprullade ändar 
tillhör den äldsta formen av ringspännen. Deras tidigaste 
datering är dock omtvistad och typen förekommer även 
in i medeltid. Ringspännena på Birka kan huvudsakligen 
dateras till yngre birkatid (Kyhlberg 1973:182; Thålin 
1984:19). Ringspännen med upprullade ändar (Thålins 
typ I) är vanligast i kvinnogravar, av de i järn är fördelningen 
dock i det närmaste jämn (Thålin 1984:20). Tidigare har 
ett ringspänne i järn (F4032) påträffats i L2 på terrass I. 
Denna har rakt avslutade ändar och är av Thålins typ III 
(Ahlin Sundman 2002:13)

Figur 27. Fynden av orientaliska bältesbeslag på terrass II.
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Hus II:3

Funktion: Smedja/hantverkshus

Läge: Mitt på terrass 2. Vägglämningarna 
efter hus II:3 korsar och överlagrar delvis 
huslämningarna hus II:1, II:2 och II:5.

Riktning: Närmast N–S

Storlek: 6,4x5,4 m

Typ: Ramverkshus på sten(syll/strängs)
grund

Anläggningar som tillhör huset:
Stenkonstruktioner A4/A25, A14, A1, A2, A3, 
A13, A15 övre,
Nedgrävningar A24, A27, A39, (eventuellt 
A92), Mörkfärgning A54

Under lager: L1, delvis synlig över nutida 
markhorisont i form av enstaka större stenar.

Över lager: L18, L13, L23, L21

Lager som tillhör huset: L2, L5, (eventuellt 
L8), L2c, L26, L16, L15

Figur 28. Hus II:3. Skala 1:200. Renritning: Liselotte Bergström.

Figur 29. De olika lager som kan kopplas till Hus II:3. Ritning: Liselotte Bergström.
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Grund
I hus II:3s sydvästra hörn har ett lager av grusig sand 
(L26) använts som utfyllnad för att fylla upp i sluttningen 
innan husets stengrund placerades ut.

Golv
I västra delen av hus II:3 utgörs golvet av sotig siltig grus 
(L5) och lerig silt (L16). Det leriga L16 befinner sig på 
motsatt sida av härdpallen jämfört med resterna efter 
smideskonstruktionerna (A24, A39 och A27) och även i 
området med minst slaggrester och sot. Möjligen är detta 
området för smedjans ingång.

I hus II:3s sydöstra hörn har en stenläggning (A1) lagts 
ut som förstärkning av golvet.

Flera stenrader kan iakttas genom huset, dels parallellt 
med husets väggar och i husets mitt (från området ovan 
A12 i söder och upp till A54 i norr), dels i linje med härd-
pallens övre respektive nedre kant. Eventuellt kan någon 
form av träläggning för delar av golvet ha varit placerad på 
dessa. Alternativt har de utgjort grund för arbets bänkar 
efter väggarna.

I husets norra del utgörs golvlämningarna av en 
nedtrampad sotig yta (L2c) vilken i fält inte kunde 
separeras från de överliggande sotiga resterna med 
slagg (L2) vilka utgör de omrörda resterna efter husets 
överbyggnad och avfall.

I golvytan kan även smedernas rörelsemönster ses 

i form av de genom slitage bildade fördjupningarna 
med nedtrampad sot, s.k. ”fotspår”, i anslutning till 
arbetsstationerna (A24, A27, A39).

Väggar och tak
Husets väggrester utgörs av stenpackningar vilka i fält 
delvis klassades som separata anläggningar (A3, A2, A13), 
delvis enbart ritades in som stenstrukturer och enstaka 
stenar. Stenpackningarna utgörs huvudsakligen av mindre 
stenar, 0,1–0,2 m.

Resterna efter själva väggarna utgörs möjligen av 
de mörkare stråk som kunde iakttas i anslutning till 
stenrader/stenpackningar. Några mer definitiva rester har 
dock ej kunnat iakttas.

Över huslämningarna utgör det övre kolhaltiga och 
slaggrika kulturlagret L2 en något mer tydlig struktur än 
i schaktet i övrigt.

Ingångar
Ingen säker ingång har gått att iakttas. Utifrån lagren har en 
möjlig ingång placerats i området mellan stenstrukturerna 
A2 och A13.

Härdpall
Mitt i husresterna finns resterna efter en härdpall, ungefär 
2,6x1,9 m stor. Härdpallen är delvis nedgrävd genom 
de äldre golvlagren (L13/L23) och sedan uppbyggd 
av stenar och en fyllning av sand och grus (Fig. 31). De 

Figur 30. Sektionsritning mot öster över en schaktbank som först sparades genom 2001 års schakt. Denna bank kom att skära snett 
över hus II:3s härdpall (A14) och samtliga äldre lämningar efter de husväggar och golv som funnits i södra delen av schaktet sn . Skala 
1:50. Renritning: Liselotte Bergström.
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kvarvarande resterna efter pallen utgörs av en 1–2 dm 
djup nedgrävning samt från golvnivå och uppåt två varv 
med sten, huvudsakligen i storleksordningen 1–2 dm. 
Stenarna vilka utgör resterna efter härdpallens ram är upp 
till 0,5 m stora.

Städstabbar:
Ser man till slaggens koncentration på terrass II är det tre 
av de undersökta konstruktionsresterna inom hus II:3 
som innehåller mest (undantaget avfallslämningarna norr 

om huslämningen). De tre anläggningarna A24, A27 och 
A39(+A92?) har likartat utseende.

A27 utgörs av en nedgrävning, en grop, i härdpallens 
sydöstra hörn. Gropen är 0,8x0,55 m stor och 0,3 m djup 
grop. Runt denna och delvis nere i gropen påträffades en 
större mängd smidesslagg. Även glödskal finns inmarkerat 
vid fältundersökningen. A27 är den anläggning till vilken 
den allra största mängden slagg är attribuerad, mer än 
12,8 kg. Den yttre grusiga mörkfärgningen tillhörande 
A27 har i nivå med golvlagret en storlek på ungefär 1,6x1 

Figur 31. Foton över delar av de småstenspackningar/stensyllar som utgör hus II:3s yttre avgränsning. Foto: AFL.
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även bemängd med magnetiska järnfragment.
Anläggningens placering, innebär att den möjligen 

kan utgöra en mindre dump kopplad till smedjans 
användningsfas.

Inom det större området för dumphögen har även 
bronssmältor (F14266, F14301, F14917), en glassmälta 
(F14103), rester efter en lödförpackning (F13511), 
bronsfragment, järnnålar och ringar påträffats.

Större lämningar av avfall från smedjan påträffades även 
i de övre igenfyllnadsmassorna efter nedgrävningarna 
A150 och A200. I dessa fall bestod fynden dels av 
smidesrester (slagg och annat avfall) dels av mer 
allmänt avfall och husrester (spikar, nitar, beslag m.m.). 
Möjligen utgör dessa igenfyllnadsmassor resterna efter 
upprensningen av området för hus II:3 efter att smedjan 
tagits ur bruk och inför uppförandet av hus II:4.

Fynd
Totalt påträffades 143 kg smidesavfall inom 
utgrävningsytan. Huvuddelen av dessa klassades i fält 
in under den övergripande kategorin slagg. Vid en 
översiktlig, okulär granskning återfanns här både tyngre, 
magnetiska klumpar med spår efter järn, olika former av 
slagger, samt bränd och förglasade lera. Fynden av avfall 
efter metallhantverk representerar flera olika processled.

Slagg: Slaggen på terrass II koncentrerar sig framförallt till 
två områden. Dels härdpallen och östra delen av hus II:3 
med de anläggningar som utgör möjliga städstabbsgropar, 
dels till avfallslagren (med slagghögen A152) norr om 
huset.

Huvuddelen av den påträffade slaggen som är av något 
större format bedöms utifrån okulär granskning utgöras 
av plankonvexa kakor av smidesslagg (jfr Hallinder et al. 
1986:132) 

Teknisk keramik: De olika fyndposterna av bränd och 
förglasad lera har sin placering huvudsakligen till resterna 
efter smedjan.

Bland den stora mängden fyndposter, i fält klassade 
som bränd lera respektive slagg, finns vissa som utgörs av 
sintrade lerbitar med en sida tydligt glasartad. En något 
större bit utgörs av skiktad silikatslagg i flera lager med 
bränd lera på ena sidan (F10904). Biten utgör tydligen 
resterna efter insidan av en ugnsvägg med slaggrester från 
flera smältningar (jfr Helgögrävningarnas laminerade 
slagg, Hallinder et al. 1986:136).

En mindre bit bränd lera med ena sidan kraftigt 
förglasad (F11179:2) kan möjligen utgöra en bit av ett 

m där gropen är placerad i södra änden. Sannolikt utgör 
mörkfärgningen de nedtrampade resterna efter ”fotspåret” 
runt anläggningen. A27 är till övre delen fylld med sotig 
lera (L15). Möjligen utgör A27 en grop för en äldre 
städstabbe där gropen efter att den slutat användas fyllts 
ut med lera.

A24 utgörs av en gropbotten samt en avlång 
trågliknande svacka där gropen är placerad i östra 
änden. A24 är placerad i härdpallens nordöstra hörn. 
Mörkfärgningen som utgör resterna efter den städstabb 
som varit placerad i gropen syntes redan högre upp i de 
sotiga resterna (L2). Form- och storleksmässigt påminner 
A24 mycket om den betydligt tydligare bevarade A27. 
Eventuellt har städstabben som varit placerad i A24 varit 
något större (0,9x0,8 m). Drygt 6 kg slagg påträffades 
inom resterna för A24.

A39 är placerad mitt för härdpallen efter hus II:3s östra 
långvägg. A39 utgörs av en grop 0,5x0,45 m stor och 0,34 
m djup. Över och runt gropen finns ett mörkt stenigt 
lager 1,6x1,4 m stort. Ytterligare en grop (A92) vilken i 
fält identifierades som en egen anläggning (ett stolphål), 
0,45x0,41 m stort, kan utgöra en del i konstruktionen. 
Totalt (inklusive A92) påträffades knappt 4 kg slagg inom 
A39.

Stenfundament
Nära östra väggen och mellan A27 och A39 påträffades 
resterna efter ett stenfundament (A15). Anläggningen 
utgörs av en stenpackning i tre skikt där det tredje skiktet 
innehåller en hel del slagg och en del glödskal och därmed 
kan placeras in som i husets golvnivå. Under dessa 
stenskikt vidtar sedan resterna efter rännan A15/A26 med 
stolphål viken hör till det äldre hus II:2. Stenfundamentet 
är rundat till formen och ungefär 0,8 m stort. Väster om 
fundamentet i golvnivån finns en 1,8 m lång mörkfärgning 
som delvis sammanbinder mörkfärgningarna runt A27 
och A39. I likhet med dessa utgör mörkfärgningen i 
anslutning till stenfundamentet sannolikt en fördjupning, 
nedtrampning (”fotspår”) av sot av den hantverkare som 
nyttjat anläggningen. Vilken sorts konstruktions som stått 
på fundamentet kan inte fastställas.

Avfallshög
Anläggningen utgörs av en mindre hög (A152), ca 1 
m i diameter och ett par decimeter hög, med ett flertal 
plankonvexa slaggklumpar samt även mindre bitar slagg. 
8,3 kg slagg påträffades inom den mindre högen. Jorden i 
anläggningen är tydligt mörkare och mer finkornig (kol- 
och sotpartiklar) än kulturlagret (L2) runt om. Jorden är 
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blästerskydd.
Tre fyndposter utgörs av lerskal som utseendemässigt 

överensstämmer med lödförpackningar för bultlås. 
Bland annat kan avtryck i form av parallell räffling (jfr 
Werthwein 2008:12) samt hörnanslutningar ses på 
bitarna. Föremålen är dock kraftigt förslaggade och tyngre 
än liknande lödpaket från andra lokaler (Gustafsson 
2003:12). Förekomsten av lödförpackningar antyder att 
lås tillverkats på platsen (Gustafsson 2003:16).

Smältor, råmaterial och återvinning: De brons/
koppar fynd vilka inte utgör färdiga/identifierbara före-
mål placerar sig dels innanför hus II:3s väggar samt dels 
i området för slagg av falls högen A152. Dessa fynd poster 
utgörs av smältor och små bitar (definierade som bleck, 
fragment och odefinierbart). Till gruppen små bitar hör 
bl.a. en ten/nål (F10409), vilken skulle kunna utgöra 
ett halv fabrikat. Till gruppen halv fabrikat kan möjligen 
även räknas ett par fynd av sanno likt medvetet för störda 
smycke detaljer, d.v.s. material för om smältning. Dessa 
utgörs av dels ett litet lik armat spänne (F10548) av äldre 
vendel tida typ, dels en bit av ett ring spänne (F12282:2) 
vilket sannolikt blivit avsågat.

Det finns även ett fåtal fynd av glas i form av ämnen/
stavar, möjligen för pärltillverkning (ex. F11831) samt 
smältor (ex. F10574). Glasfynden har en motsvarande 
fyndspridning som bronsföremålen.

Även smältor av bly tillhör resterna efter smedjan. 
Dessa har, i likhet med glas- och bronssmältorna, 
påträffats både inom smedjebyggnadens lämningar 
och utanför bland avfallet. De blysmältor som påträffats 
utanför huset har dock en placering längre mot norr inom 
undersökningsområdet, närmare brunnen A200.

Tråddragningsjärn: I södra delen av härdpallen (A14) 
påträffades ett tråddragningsjärn (F10844). Detta har 
sin närmast motsvarighet i ett tråddragningsjärn från 
Hjalmar Stolpes Svarta jorden-grävning (Arrhenius 
1968). Birgit Arrhenius har föreslagit att denne använts 
för dragning av silver- eller guldtråd för broderier, 
filigranarbeten, tauschering eller som lindningsmaterial 
runt exempelvis knivskaft (Arrhenius 1968:292–293). 
Tråddragningsjärnet i smedjan kan ha använts för att dra 

järntråd, möjligen för tillverkning av ringväv (Arvidsson 
2003:17; Ehlton 2003:18). Verktyget kan även ha använts 
för att dra den koppartråd som använts till kamfodral (jfr 
Stjerna 1997:24, 27, 1998). 

Ringar och nålar: De fyndposter som klassats som små 
ringar samt trådar av järn eller brons har en spridning med 
koncentration dels till södra delen av hus II:3 och därmed 
området där tråddragningsjärnet påträffades, dels till 
avfalls området runt A152 norr om huset.

Det har redan tidigare föreslagits att de små 
nålliknande järnbitar skulle kunna ha tillverkats i 
det påträffade tråddragningsjärnet och eventuellt ha 
använts vid tillverkning av mindre ringar till ringväv 
(Arvidsson 2003:17–18; Ehlton 2003:18). Ett fynd av 
en bit järntråd (F12932) har ansetts utgöra rester efter 
användningen av tråddragningsjärnet. Järntråden har 
en ände med tvärt snitt där en avklippning har ägt rum 
och den andra änden av tråden utgör den spetsiga bit 
som förts in i dragjärnet. Järntråden har även ränder 
efter själva tråddragningsprocessen. Dessa små trådbitar 
har tolkats som att ringar till ringväv tillverkats och då 
sannolikt för att reparera brynjorna. Smedjan kan därför 
haft funktionen att reparera bl.a. personlig utrustning. 
(Arvidsson 2003:17; Ehlton 2003:18)

Sparrhorn: Järnföremålet F10847 har tidigare föreslagits 
utgöra en del av ett större sparrhorn (Bjerstaf 2002:17). 
Fyndet skulle i tolkningen motsvara en del av det 
större sparrhorn som påträffades i Mästermyrfyndet 
(SHM 21592:75) (Arwidsson & Berg 1983:15, pl. 21). 
Tolkningen har senare bedömts som tveksam (Arvidsson 
2003:16). Dess placering inom resterna efter A27 och 
därmed en av städstabbarna gör fyndet dock intressant.

Rasp: En mindre järnbit (F11125:1) visade sig 
vid konservering utgöra spetsen efter en rasp med 
rektangulärt tvärsnitt. Dess ena bredsida uppbär tydliga 
spår av raspgrad i form av tre rader huggningar något 
förskjutna i förhållande tillvarandra. 

Datering
Kan ej fastställas utifrån de fynd som tillhör huslämningen.
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Hus II:4

Funktion: Förrådsbyggnad/fatbur?

Läge: Mitt på terrass II.

Riktning: NO–SV

Storlek: 8,6×5,1 m

Typ: Ramverkshus

Anläggningar som tillhör huset: Stolphålen 
A51, A185, A55, A151, A43, A35

Under lager: L1, L2 (A51, A55), L16 (A43), 
A1 stenläggning (A35)

Över lager: L21 (A51), L53 (A185), L2c 
(A55), L14 (A151), L18 (A43)

Lager som tillhör huset: —

Grund
—

Golv
—

Väggar
Endast stolphålen anger hus II:4s utbredning.

Ingångar
—

Eldstad
—

Fynd
Inga som kan fastställas tillhöra husets användningstid. 
I stolphålen påträffades vissa fynd. Flertalet av dessa kan 
dock sannolikt kopplas till äldre och yngre faser av terrass 
IIs totala nyttjandetid.

Datering
Kan ej fastställas utifrån fynd.

Figur 32. Hus II:4. Skala 1:200. Renritning: Liselotte Bergström.
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Hus II:5

Funktion: ??

Läge: Mitt på terrass II men förskjuten mot 
terrasseringens östra del.

Riktning: NNO–SSV

Storlek: 8,4x5,7(4,6 i den smalare änden) m

Typ: Ramverkshus

Anläggningar som tillhör huset: 
Västra långväggen: stolphålen A50, A79, A77, 
A89, A14:2
Östra långväggen: stolphålen A160, A159, 
A158:1, A158:2, A194, A193, A192, A179
Norra kortsidan: stolphålen A253, A254, 
A255, A256, (eventuellt A258), A182
Södra kortsidan: stolphålen A97, A1:1, A1:2, 
A18
Inre konstruktionsdetaljer: stolphålen A195, 
A198, (eventuellt A92 jfr beskrivningen för 
A39 och hus II:3), nedgrävningen A150 nedre

Under lager: Samtliga kulturlager inom 
området.

Över lager: L59

Lager som tillhör huset: —

Väggar
Husets ytterväggar utgörs av raka rader med mindre 
stolphål, på vissa ställen med tätare ställda stolpar. Även 
en innervägg kan iakttas i form av några mindre stolphål. 
Denna vägg delar av huset i ett större och ett mindre rum.
Mest utmärkande för hus II:5 utgör det faktum att de båda 
långväggarnas stolprader uppenbarligen inte är parallella 
utan huset smalnar av mot söder. Den västra långväggens 
sträckning har en vinkel som i huvudsak lutar 7° utåt 
jämfört med övriga väggar.

Ingångar
Eventuellt kan dörröppningar ha varit placerade på 
kortsidorna (för stenläggningen vid ingången på hus 
II:2), alternativt mellan A158:2 och A194 efter östra 
långväggen.

Figur 33. Hus II:5. Skala 1:200. Renritning: Liselotte Bergström.

Grund
Husgrundens placering innebär att huset byggts upp 
på tvären mot den naturliga sluttningen i området och 
husets norra kortsida har hamnat över en tämligen kraftig 
uppförslut. För att kompensera för detta har ett hak grävts 
genom den siltiga leran (A150) (jfr med beskrivningen 
för hus II:2).

Golv
—
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Eldstad
—

Stolphålsoffer
I botten av A194 (definierat som en grop i golvlager 
L56) påträffades resterna efter en vågskål (F14663) av 
kopparlegering (Fig. 34). Skålen hade uppenbarligen 
placerats uppochned i stolphålet. A194 utgör ett av 
stolphålen i hus II:5s östra långvägg ungefär vid husets 
mitt och den punkt där innerväggen tar vid. Möjligen kan 
anläggningen även utgöra en del i en dörröppning.

Fynd
Vågskål: F14663 är av fragil konstruktion, botten hade 
krossats redan under förhistorisk tid, och mynningen 
föll delvis samman vid framprepareringen. Skålen har 
ornamentik i form av punktcirklar och linjebård samt tre 
genomborrade hål (Eriksson 2004:19–20). Ytterligare 
en del av ett hål kan iakttas i den trasiga kanten på en av 
bitarna, varvid skålen alltså ursprungligen har haft en 
upphängningsanordning med fyra kedjor. Ursprunglig 
omkrets har varit ca 24 cm och diametern därmed ca 7,6 
cm. Sannolikt är vågen av Steuers typ 3 (Steuer 1997:25–
26).

Datering
Våg: De kubooktraedriska viktloden (Steuers typ A tidig), 
de bipolära sfäriska viktloden (Steuers typ B1 tidig), samt 
vågskålen (Steuers typ 3) har samtliga en datering som 
enligt Heiko Steuer ligger inom tidsintervallet 880/890–
1000 (Steuer 1997:26, abb. 165, abb. 232, 320). Den nedre 
tidsgränsen för dessa föremål har ifrågasatts av Ingrid 
Gustin som studerat de kubooktraedriska viktlodens 
förekomst i de olika faserna identifierade i Svarta jorden 
vid 1990–95 års utgrävning. Hon finner det troligt att 
viktloden börjar uppträda i boplatsmaterialet på Birka 
redan ca 860/870 (Gustin 2004b:100, 310–314) d.v.s. 
20–30 år tidigare än de gravfunna viktloden som Steuer 
huvudsakligen baserar sina tolkningar på.

Figur 34. Vågskålen F14663 in situ i gropen A194 . Foto: Liselotte 
Bergström.
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Norra gårdsplanen

Utanför hus II:2s norra långsida och upp mot gravfält 
2A samt kungsporten i Borg undersöktes en större 
sammanhängande stenpackning (A264) (Fig. 35). 
Packningen utgjordes av ett skikt med sten utplacerat 
tätt över L10 samt i öster i och delvis över L59 (Fig. 
36). Stenarna var av varierande storlek upp till 30 cm, 
huvuddelen runt 10 cm i diameter. I likhet med områdets 
generella sluttning nedåt mot söder så har även gårdsplanen 

en svag lutning nedåt mot huset. En viss nivellering verkar 
ändock ha genomförts vid skapandet av stenläggningen. 
Medelnivån för stenpackningens överkant var 17,8 
m.ö.h. Mot hus II:2 ansluter stenläggningen till nivån för 
väggbotten och golvytan.

Gårdsplanen bör vara samtida med det äldre huset 
(hus II:2) vilket i sin tur är placerat mitt på terrass II och 
riktat för att uppnå bästa möjliga visuella effekt. Den 
stenlagda gårdsplanen tillhör därmed det ursprungliga 
planläggandet och uppförandet av Garnisonen.

Figur 36. Sektionsritning av schaktbanken (jfr Fig. 35). Gårdsplanens stenar har placerats tätt över det grövre sandiga gruset (L10). 
Skala 1:40. Renritning: Liselotte Bergström.

Figur 35. Södra delen av den stenlagda gårdsplanen sedd från VNV. I fotografiets övre högra hörn kan nordöstra hörnet av hus II:2 med 
det nedgrävda haket ses. Foto: Liselotte Bergström.
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Södra gårdsplanen

Direkt söder om husgrunderna och i nivå med de inre 
golvlagren (L13, L23, L24) låg ett gruslager (L9) vilket 
tolkades som ett golvlager.

I östra delen av schaktet ingår motsvarande 
golvlager (torrt, grusigt och bemängt med småsten) i en 
stenpackning i tre skikt.

Översta skiktet (L3a) utgörs av ett tämligen 
oregelbundet stenskikt vilket delvis överlagrar L4. 
Denna del av stenpackningen har en utbredning som i 
huvudsak korrelerar med södra kortänden av hus II:1 och 
området söder därom. Denna del av stenpackningen kan 
möjligen utgöra en förbättrad kullerstensyta, en gårdsplan 
motsvarande den äldre gårdsytan norr om hus II:2.

De undre två lagren av stenpackningen (L3b och L3c) 
utgör en betydligt tätare packade och mer regelbunden 
struktur begränsad till östligaste delen av schaktet. Denna 
del av stenpackningen utgör anläggningen A11 och en del 
av terrasseringen (se ovan).
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Brandgravarna

I södra delen av terrass II påträffades även två 
urnebegravningar utan överbyggnad eller spår 
av synlig markering ovan jord. Båda gravarna 
låg 1–1,5 m från själva terrasseringen (Fig. 
37).

Övre delen av de två gravarnas 
innehåll grävdes ut i fält och artefakter 
som då påträffades fyndnumrerades 
i löpnummerserien. I och med att 
nedgrävningarna klassades som gravar 
togs hela anläggningarna in i laboratorium 
som preparat och undersöktes där. De 
fynd som påträffades vid den noggrannare 
undersökningen inomhus gavs då 
fyndnummer i form av A5:nr respektive 
A88:nr. Dessa fynd saknar därmed 
koordinatangivelser i RT38 och har endast 
värden för graven.

A5
A5 påträffades vid 2001 års undersökning 
(Fig. 38), i södra änden av schaktet på terrass 
II.

Anläggningen framträdde först som en 
mörkfärgad yta inom (under) stenpackningen 
L3a (Fig. 39). I området påträffades keramik. 
Toppen av A5 kan eventuellt ha försvunnit 
tillsammans med L4(L2). L4(L2) ses som en 
utökad halvcirkel i området för A5 (Fig. 37). 
Inom mörkfärgningen påträffades eldpåverkad sten, ben 
och stora delar av en kruka som har stått i anläggningen. 
Fyllningen var svart och sotbemängd. En kantställd flat 
stenhäll avgränsade anläggningen mot L10.

Vid undersökningen av krukan påträffades brända 
ben, bränd flinta, ett bronsfragment, en järnkrampa, ett 
remändesbeslag och små textilfragment (Fig. 40).

Vid den osteologiska analysen identifierades 
benmaterialet tillhöra dels en vuxen människa, någon 
könsbedömning var ej möjlig, dels ben av hund och får/
get (Frostne 2002:Augustsson bilaga 2).

En kemisk analys (GCMS samt FTIR) av krukan 
visade att den brukats som kokkärl innan den använts 
som begravningskärl (Frostne 2002:27). Figur 38. Krukan, A5, lyfts för att tas in som preparat efter att 

först ha gipsats. Från vänster i bild Lena Holmquist, Laila Kitzler 
Åhfeldt och Ingela Bengtzon. Foto: AFL.

Figur 37. Brandgravarna A5 och A88 inom undersökningsytan på terrass II. 
Skala 1:200. Renritning: Liselotte Bergström.



46

Fynd
A5:F1 Keramik
A5:F2 Remändesbeslag
A5:F3 Keramik
A5:F4 Keramik
A5:F5 Keramik
F10527 Kruka
F11889 Obränt ben
F11890 Bränd lera
F11891 Keramik, bottenplatta
F11892 Nit/spikFigur 39. Ritning av A5, ovan i plan, nedan sektion sedd från SO.  Skala 1:20. Renrit-

ning: Liselotte Bergström.

Figur 41. Krukan, A5, under utgrävningen i laboratorium. Skala 1:10. Renritning: Liselotte Bergström.

Figur 40. Några av fynden från A5. Skala 
1:1. Foto: Liselotte Bergström. 



47

A88
Den andra graven, A88 (Fig. 42), påträffades och 
undersöktes 2002. Dess placering är i sydvästra hörnet av 

terrass II och strax norr om den av stora stenar förstärkta 
terrasseringen mot terrass I.

A88 utgörs av en nedgrävning i L10 och överlagras 
fullständigt av L19 (L2 och L9) (Fig. 42). Lagrens 
separering i denna del av schaktet är väldigt diffus och 
klassificeringen av L19 som ett eget lager separat från L2 
grundar sig framförallt på förekomsten av stora mängder 
obränt ben. Strukturmässigt skiljer sig lagren inte åt 
så mycket även om gränsen mellan lagren var tydlig i 
kanterna. Inom ytan för L19 har därför i flera fall fynd 
klassats som tillhörande L2 trots att de egentligen ligger 
inom L19 skiktet.

Huruvida L19 (L2 och L9) i området över A88 
utgör en medveten pålagring (överbyggnad) över själva 
graven, och i samband med att den anlades, har inte 
gått att avgöra. Ser man till sektionsritningarna (Fig. 42 
och 30) kan eventuella nedgrävningshörn ses i lagrens 
ytterkanter. Dessa är dock något osäkra. Utifrån lagrens 
överbyggnad kan konstateras att grav A88 antingen är 

Figur 42. Ritning av A88. Ovan till vänster i plan i fält, till höger efter framrensning av gravurnan i laboratorium. Nedan sektion sedd 
från OSO. Renritning: Liselotte Bergström.

Figur 43. Krukan, A88, i frampreparerat skick, innan inlyftning till 
laboratorium. Foto: AFL.
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äldre än smedjeområdet (hus II:3) eller anlagd i samband 
med smedjans verksamhetsperiod.

Genom lagren L1, L19 (L2 och L9) ses i sektionen 
(Fig. 42) en störning som sträcker sig från markytan och 
ned till graven. Sannolikt utgör störningen spåren efter en 

staketkäpp från en modern inhängnad genom området.
Vid den osteologiska analysen identifierades 

benmaterialet tillhöra dels en adult människa (ingen 
könsbestämning möjlig), dels en fågel, något mindre än 
en höna (Larsson 2003:Augustsson bilaga 4).

Figur 44. Några av fynden från A88. Skala 1:1. Foto: Liselotte Bergström. 
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Vid undersökningen i laboratorium påträffades 
i keramikkärlet textilredskap (sisare, nål(ar), nålhus, 
sländtrissa), en syl/dräktnål, nyckel, kniv, nitar samt tre 
pärlor. Därtill hade redan tidigare ett antal fynd bedömts 
som tillhörande A88 vid utgrävningen i fält. Hit hör bl.a. 
ett hänge, ett järnbleck, två pärlor, flinta, brända ben samt 
små bitar från keramikkärlet. Utifrån textilredskapen och 
pärlorna bedömdes den döde vara en kvinna.

Vid den kemiska analysen av gravkrukan 
identifierades framförallt vegetabiliskt fett men även spår 
av animaliskt dito. Kärlet bedömdes med stor sannolikhet 
ha använts som förvaringskärl, då det vid något tillfälle 
tillslutits med bivax (Larsson 2003:21, Isaksson bilaga 3).

Fynd
A88:F1 Sax
A88:F2 Kniv
A88:F3 Pryl/Nål
A88:F4 Nålhus
A88:F5 Nål?
A88:F6 Ögla
A88:F7 Nit
A88:F8 Nit
A88:F9 Järnbleck
A88:F10 Sländtrissa, lera
A88:F11 Pärla, silverfolie, glas
A88:F12 Pärla, silverfolie, glas
A88:F13 Pärla, silverfolie, glas
A88:F14 Pärla, malvafärgad, glas
A88:F15 Pärla, malvafärgad, glas
F12727 Hänge
F12731 Klonyckel
F12732 Järnbleck
F12765 Obränt ben
F12766 Bränt ben
F17003 Flinta
A88 Kruka
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Brunnen A200

Allra längst i norr i det stora schaktet påträffades under 
2003 en väl avgränsad rundad mörkfärgning. Jorden 
bedömdes utgöra fyllnadsmassor nedifrån terrass 
II och lager 2 med hus II:3 och mörkfärgningens 
begränsning var mycket tydlig. Under november 2003 
genomfördes en radarprospektering över området, 
varvid mörkfärgningens totala avgränsning kunde 
fastställas. Prospekteringen visade på ett utslag för en 
större nedgrävning ned till 1,1 m djup (15 ns) (se Bilaga 
5, Geofysisk prospektering:Fig. 4–6). 2004 genomfördes 
en noggrann undersökning av denna anläggning.

Vid undersökningen av mörkfärgningen visade den 
sig utgöra en anläggning, 2,5 m djup vilken tolkades som 
en trolig cistern/brunn (Fig. 45).

Stratigrafi och konstruktion
Anläggningen är nedgrävd i den siltiga leran vilken i 
området utgör en tjocklek av minst ett par meter. Detta 
innebär att cisternen/brunnen inte har grävts hela vägen 
ned till moränen vilken i området ligger tämligen långt 
ned. 

I den lägre liggande terrängen på ön, inklusive Svarta 
jorden, utgör den varviga leran en tjocklek av 5–10 m, 
medan den i högre liggande lägen där morän och berg 
i dagen dominerar oftast inte överskrider 1 m i tjocklek. 
(Andrén & Lindeberg 1997:177.)

I sin beskrivning av jorden i området för gravfältet 
norr om Borg anger Stolpe att jordmånen utgörs av från 
toppen och nedåt: mylla, grus ned till 1,5–2 decimalfots (d.v.s. 45–60 cm) djup samt därunder en alv så hård 

att den inte kan genomträngas utan järnspett (Stolpe 
1878:672–673). Denna beskrivning stämmer mycket väl 
överens med den generella bilden för garnisonsområdet.

De nedre lagren i cisternen/brunnen utgjordes av 
återdeposition (jfr Ranheden 1995) av den siltiga leran 
med mindre mängder iblandad kol och sot i linser.

Flera horisonter med kol kunde iakttas vilka visar 
rester efter olika bränder i området, L83 + sotlins i L81. 
Efter en större brand i området (L78) sker en igenfyllning 
av den kvarvarande gropen med större block och i ett 
sista skede har cisternen fyllts igen med massor vilka av 
jordens utseende och fyndens sammansättning att döma 
härrör från nedre delen av terrass II och hus II:3 (d.v.s. 
smedjan).

Norr om själva cisternen påträffades ett 
decimetertjockt lerlager vilket sannolikt utgjorde delar 
av det material som rensats upp ur cisternen, antingen vid 

Figur 45. Vid ett kraftigare regn fylldes den näst intill helt 
utgrävda cisternen med vatten. Drygt 700 liter regnvatten fick 
ösas upp ur det halvfyllda hålet. Från vänster i bild Elin Ahlin 
Sundman, John Rydqvist och Cecilia Augustsson Edstam. Foto: 
Liselotte Bergström.

Figur 46. Det framrensade blocken i cisternens övre skikt. Överst 
i bild ses dels nedgrävningen A202 (1), dels ett tjockare lerlager 
(2), troligen rensmaterial från cisternen under dess brukningstid. 
Foto: Liselotte Bergström.
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den primära brunnsgrävningen eller vid en upprensning 
av återdeposition (Fig. 46).

I garnisonsområdet har lera kommit till bruk i 
byggnadskonstruktionerna. Förutom som lerklining 
har lera även använts vid konstruktionen av golv och 
som utjämningslager över resterna efter hus II:2 vid 
uppbyggandet av det senare hus II:1 varvid lager av 
kompakt lera och sten använts över de kvarvarande 
väggresterna för att jämna ut och stadga upp. Möjligen 
har en del av den använda leran tagits från det material 
som frambringades vid grävningen av cisternen (samt 
andra mindre nedgrävningar i området). Även en del av 
lerartefakterna (främst vävtyngderna) kan ha tillverkats i 
av denna lera (Bergström manus).

Stolphål runt A200
Alldeles intill A200 påträffades tre stolphål. Sydväst om 
A200 och delvis över igenfyllnadsmassorna låg resterna 
efter en stolpgrund (A271, se plan III) vilken framträdde 
som en kolrik mörkfärgning över L74. Inga ytterligare 
anläggningar framträdde i samma nivå och A271s 
funktion är oviss.

I östra delen av A200 framträdde två stolphål 

(A209 och A210, se plan VI) vilka var nedgrävda i den 
leriga silten (L84) på samma sätt som själva brunnen. 
Stolphålens placering gör det möjligt att de ursprungligen 
ingått i någon form av konstruktion kopplad till själva 
brunnen, en vinschanordning eller ett tak.

Fynd och datering
Fynden i de övre igenfyllningsmassorna utgjordes 
av samma fyndkategorier som påträffades i de övre 
lagren (L2, L19, L21 o.s.v.) på terrass II. Allra överst 
i igenfyllnadsmassorna finns ett lager som mycket 
överensstämde med L2 nerifrån smedjeområdet. I fält 
identifierades dessa båda lager som identiska. Detta då 
fyllnadslagret i brunnen hade både samma textur hos 
själva jorden (jordart, färg m.m) som smedjelagret och 
samma förekommande fyndkategorier, framförallt i form 
av slaggrester och konstruktionsdetaljer i form av nitar 
och spikar.

Under det övre smidesavfallslagret (L2) utgjordes 
fyllnadsmassorna av några lager med riklig förekomst av 
obrända ben (L71, L72, L73). Även i dessa lager fanns en 
hel del slagg men även keramik.

De nedre igenfyllnadslagren innehåller betydligt färre 

Figur 47. Cisternen utgrävd t.o.m. L80 (jämför med sektionsritning 2), strax innan skyfallet (Fig. XX).  Foto: Liselotte Bergström.
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Figur 48. Planritningar över A200 under olika nivåer av utgrävning. Skala 1:70. Renritning: Liselotte Bergström.
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Figur 49. Sektionsritningar genom A200. Skala 1:40. Renritning: Liselotte Bergström.

Figur 50. Sektionsritning över östra delen av schaktet runt A200. Skala 1:40. Renritning: Liselotte Bergström.
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Figur 51. Förekomsten av några av de fyndkategorier som påträffats i de olika lager som fyllde cisternen. Fyndkategorierna bränd lera, 
obrända ben och slagg anges i vikt (g), övriga kategorier i antal fyndposter.

fynd. Nedanför den övre kolhorisonten (L78) påträffades 
endast brända ben samt en blå mikropärla (F16238).

Fynden ger, liksom för garnisonsområdet i stort, en 
datering till vikingatid (pärlor, lås, nitar och spikar, m.m.).
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Nedgrävningen A202

Väster om brunnen (A200), alldeles vid schaktkanten, 
påträffades en nedgrävning som gick ända uppifrån 
grässvålen/L1 och ned till den hårt packade leriga silten 
(L84).

Nedgrävningen var tydligt avgränsad mot äldre 
lager med skarpa kanter. Allra överst, L1 (och L2B) var 
avgränsningen något svår att avgöra i fält men längre 
ned framträdde A202 som en tämligen rektangulär 
nedgrävning (Fig. 52). I och med att nedgrävningen 
fortsätter utanför schaktet kan dess fullständiga storlek 
inte fastställas.

A202 är alldeles uppenbarligen en modern 
nedgrävning. Ser man till de undersökningar som tidigare 
utförts i området stämmer A202s läge bäst överens med 
Hjalmar Stolpes undersökning Bj647. Vid ett överlägg 
mellan de nu utförda undersökningarna och Nordstrands 
gravkarta (se Fig. 3) placerar sig markeringen för Bj647 
rakt över området för den nu undersökta brunnen 
(A200). Resterna efter brunnen uppvisar dock inga 
tecken på att ha varit utsatt för sentida störningar i form 
av en undersökning. Nordstrands karta är dock tämligen 
ungefärlig och utförd enligt Stolpes anvisningar för var de 
olika schakten (tolkade som ”gravar”) var placerade vid 
undersökningarna som ägde rum drygt tio år tidigare. 
Stolpe identifierade sina gamla schakt utifrån i dessa 
placerade större stenar vilka var synliga i markytan efter 
igenläggning. I området runt A200 finns ett flertal större 
stenar och möjligen kan en feltolkning ha skett av vilken 
sten som utgör markeringen för Bj647. I den undersökta 
delen av A202 finns en större sten vilken stack upp drygt 
1 dm över markytan (Fig. 53).

Bj647 beskrivs som en grop, 1,2×1,2 m (Arbman 

1943:227). Den undersökta delen av A202 är betydligt 
större än så. Sidorna är ungefär 1,8 respektive 1,3 m 
långa och då saknas avslut för båda. Nedgrävningen, 
med sina 50 cm, är dessutom betydligt mindre än det 
djup på 1,5 m som angetts för Bj647. Beskrivningen 
för anläggningen (graven?) avser dock sannolikt 
den del av undersökningsytan som utgör den 
vikingatida konstruktionen snarare än det totala 
undersökningsschaktet.

Utifrån den begränsade beskrivning som finns över 
Bj647 är det möjligt att anläggningen utgör resterna efter 
ytterligare en brunn/cistern. Den har tidigare bedömts 
utgöra en skelettgrav men inga lämningar efter skelett 
finns och formen på nedgrävningen är knappast den 
naturliga för en grav. De angivna måtten överensstämmer 
däremot väl med de nedre måtten för brunnen A200 
(måtten för den del av brunnen som är nedgrävd i den 
leriga silten). Djupet 1,5 m motsvarar nivån för det 
övre kolskiktet (L78) i A200 och om Bj647 utgör en 

Figur 52. Den västra schakttkanten vid cisternen (A200), jfr med 
ritningen Fig. 53. Mörkfärgningen med blocket i mitten utgör 
A202. Foto: Liselotte Bergström.

Figur 53. Sektionsritning över västra delen av schaktet runt A200. Nedgrävningen A202 ses tydligt i södra delen. Jämför med foto Fig. 
52. Skala 1:40. Renritning: Liselotte Bergström.
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brunnslämning kan det därmed vara en meter, eller mer, 
som inte har undersökts. Vid Stolpes undersökning 
totalundersöktes inte Bj647 då schaktet var alltför fuktigt 
och sumpigt mot botten. Denna beskrivning stämmer väl 
överens med hur A200 framstod i fyllningen nedan L78.

Fynd
Fynden påträffade i A202 utgörs av samma typ av fynd 
som i övrigt inom den undersökta ytan på terrass II. Inga 
mer tydliga daterande artefakter påträffades utan fynden 
utgjordes av spikar, nitar, annat odef. järn, bränd lera, 

keramik, ben, flinta, slagg, en bit brons samt en vävtyngd. 
Fynden utgjordes därmed av den typ av artefakter som 
mycket väl kan ha negligerats (inte identifierats alls) av 
Stolpes grävpersonal (se Kyhlberg 1980:42).

Ett antal fynd har kopplats till Bj647. Mittknoppen 
till ett likarmat spänne (typ III F:1, Aagård 1984:102), en 
pilspets, en remhållare, järnbleck, nitar samt järnfragment. 
Fynden från Stolpes undersökning avviker därmed inte 
på något avgörande sätt från de fynd som påträffades vid 
2004 års undersökning i området.
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Terrass III

Terrass III ligger ovanför, öster om terrasserna I och II 
samt strax nedanför, väster om Borg (Fig. 3).

Schakten

Terrass III undersöktes i två omgångar, 2001 och 2004. 
Totalt har en yta av 60 m2 undersökts inom projektet 
(Fig. 54).

2001 års schakt lades tvärs över terrassen Ö–V något 
söder om mitten orienterat med förhoppning om att 
påträffa kortsidan av den förmodade konstruktionen. 
Den avtorvade ytan utgjorde ca 38 m2. 2004 lades ett ca 
17,5 m2 schakt strax söder om 2001 års undersökning. 
Under 2001 års grävsäsong hade hela det då upptagna 
schaktet inte totalundersökts. Som komplettering togs 
därför ytterligare ett litet schakt upp (ca 9 m2) vilket 
avsågs att motsvara dels remsan mellan de två schakten 
dels en del av 2001 års undersökning som ännu inte 
avslutats.

Figur 54. De två delvis överlappande schakt som undersöktes på 
terrass III. Skala 1:200.

Figur 55. Översikt över nedre (södra) delen av garnisonsområdet sett uppifrån borgberget. Från NO. Foto: Liselotte Bergström. 
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Stratigrafi

Terrasseringen
Terrassavgränsningen, i form av större stenblock synliga 
genom grässvålen, begränsar idag ett område som är 18 
m i N–S-lig riktning. Terrassen sluttar lätt nedåt i väst. 
En i torven synlig stenrad tolkades vid undersökningens 
början som terrassens ursprungliga avgränsning och ger 
en ungefärlig bredd på ca 7 m. I öst avgränsas ytan av berg 
i dagen (borgberget) så även i söder där terrasseringen 
övergår i en bergklack. I norr avgränsas terrass III av 
ytterligare en (ej undersökt) terrass (Fig. 3).

Lager
Ett flertal stratigrafiska horisonter kunde iakttas vid 
båda undersökningarna. Utifrån lagrens struktur samt 
de daterande fynd som däri påträffades (se Hackelberg 
2007) har de olika lagren kunnat sammanfogas. Fyra 
nivåer (+ matjordslagret) kunde särskiljas (Fig. 56).

Översta lagret, matjordslagret (L1), utgjordes av ett 5 

cm tjockt lager av myllig, grå och grusig jord med mycket 
rottrådar.

Nivå 1 (L2 och L21) utgjordes av mörkt grå och 
grusig jord. Lagren, vilka utgör samma grundlager, täckte 
hela den undersökta ytan. Jorden innehöll en hel del 
småsten och kolfragment. Vissa av stenarna verkar ha 
rasat från Borgberget.

Nivå 1b (L22) innehöll rikligt med obränt djurben. 
Även ett kraniefragment från människa påträffades 
här. L22s avgränsning mot L21 var tämligen skarp och 
dessutom fortsatte L22 ned djupare än omkringliggande 
L21 och utgjorde därmed något av en fylld grop ned i 
L23.

Nivå 2 (L3, L4 och L23) tolkades i fält som golvnivå. 
L23 utgjordes av gulaktig sand med inslag av sotig 
jord och påminner i utseende och textur mycket om 
motsvarande lager på andra terrasser (t.ex. L23 på 
terrass II). L23 utgör med andra ord resterna efter en 
golvhorisont/lager vilket inte varit utsatt för något 
hårdare tryck eller större pålagring. L3 och L4 däremot 
utgörs av kraftigare och betydligt tydligare golvlager med 
inslag av kol och sot från brand.

Figur 56. Kulturlagernivåerna under det översta matjordslagret på terrass III. Skala 
1:200.
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Nivå 3 (L5, L7, L9) utgörs av mindre avgränsade 
jordpartier vilka i fält tolkades som separata lager men 
som efter undersökning visade sig utgöras av olika 
konstruktionsdetaljer till de olika husgrunderna.

Nivå 4 (L10, L25) utgörs av de understa avsatta lagren 
på terrassen. L10 och L25 har något olika karaktär men 
i båda fallen utgörs lagren av de avsatta lämningarna 
som ingår som fyllning in i terrassens ursprungliga 
småstenspackning (A22, A30? och A32).

Till nivån i/under nivå 3 hör även L24 vilket 
i fält klassades som ett avsatt lager men som efter 
undersökningen omklassats som igenfyllnad/
droppmassor tillhörande en grund ränna.

Nedgrävningar och konstruktioner
Inom det undersökta området påträffades både stör- 

och stolphål samt flera rännor (Fig. 57). Huvuddelen 
av anläggningarna påträffades i norra delen av 
undersökningsområdet inom 2001 års schakt. 

Samtliga lager på terrass tre var till stor del uppfyllda 
av stenar i olika storlek (Fig. 58). I det översta skiktet 
påträffades en hel del större stenar nära bergskanten 
och delar av dessa utgör sannolikt nedfallen sten från 
borgvallen. Själva terrasseringen är uppbyggd i flera 
nivåer och utgör därtill i första hand utjämningslager och 
väggrunder för de olika huskonstruktionerna vilka har 
utnyttjat hela den avjämnade ytan fram till terrasstupet.

Utifrån kombinationen lager, stolphål, väggrännor 
och stenpackningar har tre mer säkra huslämningar 
kunnat fastställas. Ingen av huslämningarna har dock 
blivit fullstädnigt undersökt och i samtliga fall har husen 
en fortsatt sträckning åt norr.

Figur 57. Samtliga nedgrävningar (stolphål, gropar, rännor) på 
terrass III. Skala 1:200

Figur 58. Samtliga stenstrukturer på terrass III. Skala 1:200.
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Figur 60. Nedgrävningarna framträder tydligt som mörkfärgningar i det ljusa terrassgruset (L6). Stenpackningarna är bortplockade och 
de underliggande väggrännorna A13 och A23 framträder. Översikt från O. Foto: AFL.

Figur 59. Översikt över 2001 års schakt på terrass III. Småstenspackningen A3 framträdde tydligt inom L3/L4 och detsamma gällde för 
de stödjande stenarna i A2. Även den grunda rännan/träsyllsresten, L5 kan ses närmast i bild. Översikt från O. Foto: AFL.
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L4 utgör en del av den ursprungliga golvhorisonten på 
terrass III och tillhör egentligen en del av golvet i det 
äldre huset III:2. Den tydliga horisontella avgränsningen 
mellan L4 och L3, med betydligt sotigare och kladdigare 
jord i L4, visar dock att L4 även kommit att utgöra golvet 
i det yngre hus III:1.

Hus III:1

Funktion: ??

Läge: Norra delen av terrass tre.

Riktning: SSV–NNO

Storlek: 4,6×3,5 (minsta längd) m

Typ: Ramverkshus på stensyllsgrund med jordgrävda 
stolpar i väst

Anläggningar som tillhör huset: Stenkonstruktioner 
A2, A3, A10:1, A41, Ränna A13, Stolphål/störhål A14:2, 
A26, A19, A27, A28

Under lager: L1, (L2)

Över lager: L5, L7, L6

Lager som tillhör huset: L2, L4

Grund
Ingen tydlig uppfyllning/utjämning av terrassen kopplad 
till det yngsta huset har gått att iaktta.

Golv
Lager L4 utgörs av mörk, grusig och fet jord med inslag 
av kol och sot. Lagret avgränsas av stenpackningarna A2 
och A3 samt i öster av borgberget och stenraden A41. 

Figur 61. Hus III:1 med de nedgrävningar, lager och stenstrukturer som mer säkert kan härledas till huset. Skala 1:200. Renritning: 
Liselotte Bergström.

Figur 62. Stenpackningen A2. Från S. Foto: AFL.
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Väggar
Stenpackningarna/stenraderna A2,A3 och A41 utgör 
tillsammans tre sidor i ett mindre hus.

Husets totala utbredning kan inte avgöras då båda A2 
och A41 fortsätter utanför schaktets norra gräns. De tre 
stenpackningarna är placerade vinkelrätt mot varandra.

A2, och även A41 om dock inte lika tydligt, utgör 
resterna efter en uppbyggd stensyll varpå mörkfärgning 
kunde ses efter den därpå liggande träsyllsgrunden. 
Under stenpackningen A2 påträffades tre stolphål (A14:2, 
A26 och A19) efter stolpar vilka varit placerade i den 
ränna som stenpackningen A2 utgjordes av. Den västra 
väggen har därmed haft jordbundna stolpar. Stenraden 
tillhörande A41 särskildes inte som en egen anläggning 
i fält. Stenarna, vilka huvudsakligen var i samma storlek 
som de nedfallna stenarna från borgberget, var dock 
tydligt placerade i en rad vilken sammanföll med resterna 
efter mörkfärgningen. Mörkfärgningen tillhörande A41 
var i fält svår att särskilja från det underliggande L5 och 
därmed vägglinjen för hus III:2. Mörkfärgningen, vilken 
utgör resten efter den östra ej nedgrävda träsyllen, har 
endast delvis bevarats (Fig. 61). Att A41 ändå delvis kan 

iakttas beror på att golvlager (L4), tak- och väggrester 
(L2) samt fyllnadsmassor (A4) mellan hus och berg, har 
fått både stensyll och trälämningar att delvis överlagras 
redan under husets användningsfas.

I det övre av de snitt som undersöktes genom rännan 
A13 kunde de små hålen efter A27 och A28 iakttas (Fig. 
64). Dessa utgör sannolikt resterna efter käppar vilka varit 
förankrade i den övre delen av den liggande syllstock som 
legat delvis nedgrävd i rännan A13. Huset kan därmed 
antas ha haft en grund av delvis nedgrävda syllstockar 
med väggar av flätverk. Detta motsvarar Jonas Ros typ 
1C för typer av väggfundament (Ros 2009:89). Även en 
hel del lerklining har påträffats på terrass III.

Tak
L2 utgörs av ett grått lager utan synlig horisontell 
avgränsning, vilket i fält verkade täcka hela den 
undersökta ytan (2001 års schakt). I schaktets norra 
sektionsbank syns dock tydligt att L2s pålagring på 
terrassen inte är helt jämn. I anslutning till Hus III:1s 
inre väggar kan en dipp iakttas i lagrets tjocklek och L2 är 
tydligt tjockare inom huset (Fig. 66). Eventuellt utgör L2 
här resterna efter hus III:1s infallna tak.

Figur 65. Sammansatt fotomontage av norra schaktkanten av 2001 års schakt. Foto: AFL.

Figur 64. Sektion genom östra delen av rännan A13, d.v.s res-
terna efter syllstocken för hus III:1s väggfasta träbänk. I botten 
uppmärksammades två stakhål, A27 och A28. Stolphålet A1 och 
A25 tillhör det äldre hus III:3. Skala 1:40. Renritning: Liselotte 
Bergström.

Figur 63. Rännan A13 i dess mittersta sektion (A13:2) framprepa-
rerad inom terrassgruset L6. Foto: AFL.
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hårdare paketerad jord än övriga L2(/L3). Både den 
tillplattade ytan och stenraden/rännan A10:1 når till 
väster ned till samma linje som västra änden av rännan 
A13 och stenpackningen A3. A10:1 kan möjligen utgöra 
en ramp eller underlaget för en kavelbro.

Eldstad
I norra delen av schaktet höjer terrassgruset L6 sig och 
bildar en yta fylld med runda stenar. I väst omgärdas 
ytan av de kantställda stenarna tillhörande väggrännan 

Svalgång/Bänk?
Norr om och innanför den södra väggens stenpackning 
(A3) finns en väggränna (A13). Rännan A13 utgörs av 
en tydlig nedgrävning med tämligen rakt utförande (Fig. 
63). A13 har samma längd som stenpackningen A3 och 
de båda väggresterna A2 och A41 ansluter till A13. I båda 
fallen fortsätter emellertid A13 (och därmed även A3) 
utanför respektive anslutande vägg, d.v.s. A13 fortsätter 
en bit väster om den västra väggens (A2) anslutning 
och en bit öster om den östra väggens (A41) anslutning. 
Avståndet mellan stenpackningen A3 och rännan A13 är 
knappt en meter.

Flera av de undersökta huslämningarna i Svarta jorden 
har lämningar efter träramar. Dessa ligger 0,8–1,3 m 
innanför de stenfyllda väggrännorna och parallellt med 
tre av sidorna i respektive huslämning. Dessa träramar har 
tolkats som syllar för bänkar i trä utefter husens väggar. 
(Ambrosiani & Erikson 1993:10–11; Rosberg 2009:71.)

En alternativ tolkning är att lämningarna utgör 
rester efter gavelsvalen till ett lofthus. Husgrunder med 
motsvarande plan, om än större ytarea, finns bland de 
äldre huslämningarna från Sigtuna (Ros 2009:96–98).

Ingång
Ingen säker ingång kan fastställas. 

Övre delen av A10 utgörs av en stensatt ränna (A10:1) 
mellan stenpackningen/rännan A2 och stenraden A5. I 
anslutning till denna fanns även ett område med tydligt 

Figur 66. Sektionsritning av norra schaktväggen för 2001 års schakt på terrass III. Skala 1:50. Renritning: Liselotte Bergström.

Figur 67. Den fragmentariska sköldbucklan, F10361, påträffad 
mellan stenarna i syllen A41. Den vita pilen markerar sköldbuck-
lans bräm in situ.



64

A2. I östra delen av ytan påträffades ett flammigt lerlager 
(L9) som ligger i A2 under L4. Anläggningen fortsätter in 
under norra schaktkanten och dess totala utbredning kan 
ej fastställas.

Möjligen kan konstruktionen utgöra resterna efter 
södra delen av en centralt placerad eldstad.

Fynd
Endast ett fåtal fyndkategorier kan med säkerhet kopplas 
samman med huskonstruktion III:1.

Vapen: På terrass III har endast en sköldbuckla 
(F10361) påträffats (Fig. 67). De fragmentariska resterna 

påträffades inom L3 (L2) och i anslutning till stenraden 
A41, d.v.s. hus III:1s östra vägg.

Datering
Inom hus III:1s lämningar och i lager L2 påträffades en 
gulgrön ringformad glaspärla (F11579) klassad som 
Callmers typ F071ST med datering från 845 e.Kr. och 
framåt (Hackelberg 2007:10)

Över (inne i) stenpackningen A3 och inom lager L2 
påträffades en vit ringformad glaspärla (F10246). Denna 
har tolkats som en Callmers typ F001 med en datering till 
perioden 950 e.Kr. och framåt (Hackelberg 2007:10).
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Hus III:2

Funktion: ??

Läge: Norra delen av terrass tre.

Riktning: Närmast N–S

Storlek: 5,0×5,0 (minsta längd) m

Typ: ??

Anläggningar som tillhör huset: Rännorna A23-A24, 
L5, Stenrad A5, Stolphålen A21:2, (eventuellt A16, A9)

Under lager: L2, (delvis under L4)

Över lager: L6, L7, L8, L10

Lager som tillhör huset: L5 (egentligen en anläggning), 
delar av L3 och L4

Grund
—

Golv
Den ursprungliga markhorisonten/golvnivån (L3/L4) 
på terrassen (nivå 2, se Fig. 56) utgörs delvis av resterna 
efter hus III:2s golv. I o.m. att golvlagret även städats rent 
och återanvänts som golv i hus III:1 har exakta gränser för 
det äldre skiktet inte gått att fastställa.

Väggar
Ytterligare en ränna påträffades under stenpackningen 
A3. Rännan A23 var placerade något söder om rännan 
A13 (se hus III:1) och var till skillnad från den senare 
tydligt böjd i utförande. A13 kom därtill att skära igenom 
A23 i dess övre (östra) ände så att en mindre del (A24) 
stack fram även norr om A13 (Fig. 68 jfr Fig. 57, 60). I 
väster blev rännan diffus och försvann i nivå med den inre 
stenraden (A5) i schaktets nordvästra del.

Mot nordost anslöt A24 i sin tur till L5. L5 underlagrar 
stenraden/rännan A41 i hus III:1 och L5 tolkade i fält 
som ett lager. L5 utgör resterna efter hus III:2s östra 
väggränna.

Invid norra schaktkanten påträffades ett stolphål 
A21:2 i rännan L5.

Parallellt med L5 och i västra delen av schaktet 

Figur 69. Väggrännan A23 och stenraden A5 frampreparerade 
inom terrassgruset L6. Översikt från N. Foto: AFL.

Figur 68. Hus III:2 med de nedgrävningar, lager och stenstrukturer som mer säkert kan härledas till huset. Skala 1:200. Renritning: 
Liselotte Bergström.
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påträffades stenraden A5. A5 utgörs av 0,2–0,5 m stora 
stenar. I fält tolkades stenraden som en del i terrasseringen 
och anläggningen har sannolikt i senare skede kommit att 
få den betydelsen (under hus III:1s brukstid). Vid själva 
anläggningen har stenraden dock varit grund för hus 
III:2s västra vägglinje.

Ingång
—

Eldstad
—

Fynd
I o.m. återanvändningen av hus III:2s golv även till hus 
III:1 är det ytterst svårt att separera fynden tillhörande 
endera fasen från varandra. L3, L4

Bipolärt viklod: Endast fyra viktlod påträffades vid 
undersökningen av terrass III. En av dessa (F10544) 
utgörs av ett bipolärt viklod påträffad i L4 och under 

stenpackningen A3. Med fyndets placering i direkt 
anslutning till hus III:2s vägglinje och rännan A23 hör 
viktlodet sannolikt till hus III:2s tidsfas.

Datering
Ett mynt (F11761:2) påträffades rakt över resterna 
av rännan A23 inom golvlagret L4 och under 
stenpackningen A3 tillhörande det yngre huset III:1. 
Myntet har en datering till 844–869 e.Kr. vilket skulle ge 
hus III:2 en datering till andra halvan av 800-talet.

En polykrom pärla (F10553) påträffades inom (i 
botten av) L3, strax utanför och nedanför stenpackningen 
A3 och i nivå med och utanför rännan A23. Pärlan har 
av Louise Hackelberg bedömts tillhöra Callmers grupp 
B076 med datering till perioden 820 e.Kr. och hela 
900-talet framåt (Hackelberg 2007:10).

Det bipolära viktlodet (F10544) saknar synlig 
ornamentik (Eriksson 2004:27). De bipolära viktlod 
som påträffats på terrasserna I och II och vilka har haft 
identifierbar ornamentik har samtliga tillhört Steuers typ 
B1 tidig.
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Västra långväggen: stenkonstruktioner A22, (A30), A32, 
störhålen A38, A39, A40, stolphålet A10:2

Inre konstruktionsdetaljer: Stolphålen A8, A35, A12, 
A31, A20, A29, A36

Under lager: L3, L4, L23

Över lager: L6=L26, L8

Lager som tillhör huset: L7, L10?, L25?

Grund
Terrassens ursprungliga stenpackning, A22, (A30) och 
A32, utgörs av flera lager med sten, framförallt i form 
av mindre sten i storleken 5–10 cm i diameter men 
med inslag av större stenar, upp till 30 cm i diameter. 

Hus III:3

Funktion: ??

Läge: Mitt på terrass tre och placerad för optimalt 
utnyttjande av ytan mellan borgberget och terrasskanten.

Riktning: Närmast N–S

Storlek: 3,6(4,6)×8,6 (minsta längd) m

Typ: Ramverkshus

Anläggningar som tillhör huset: Östra husväggen/
pallisaden: stolphålen A21:1, A1, A25, A37, A33, A34

Figur 70. Hus III:3 med de nedgrävningar, lager och stenstrukturer som mer säkert kan härledas till huset. Skala 1:200. Den blårutade 
arean i undersökningsområdets nordvästra del utgör en del av schaktet som inte undersöktes djupare än till L10 och botten av stenra-
den A5. Renritning: Liselotte Bergström.

Figur 72. Understa skiktet av stenpackningen A32 och L25. Över-
sikt från V. Foto: Liselotte Bergström.

Figur 71. Närbild av den frampreparerade stenpackningen A22. 
Foto från V. Foto: AFL.
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stolphålet A10:2 vilket påträffades under resterna efter 
den stensatta rännan A10:1 tillhörande hus III:1. A10:2 
är placerad i förlängningen av stenpackningen A22 och är 
betydligt djupare än de grunda groparna i södra änden av 
den undersökta husväggen.

Ungefär 1 meter in från den västra husväggslinjen 
påträffades stolphålen A12 och A31, vilka är placerade 
parallellt med dubbelstolphålen A8 och A35. Stolphålet 
A12 har samma djup som A8 och A35, men är smalare, 

Packningen bygger upp sluttningen med 0,2–0,3 meter i 
väster.

Ovanpå stenpackningen finns de avsatta lagren L10 
och L25, vilka utgör de understa avsatta lagren på terrass 
III. Dessa lager följer huvudsakligen småstenspackningen 
och utgör sannolikt resterna efter hus III:3s västra 
vägglinje. Båda lagren uppvisade tämligen stor mängd kol 
och sot, sannolikt efter att huset brunnit.

Golv
—

Väggar
A35 och A8 utgör dubbelstolphål. I båda fallen har 
de nedre (västra) stolphålen i respektive par utgått 
(förmultnat eller brunnit upp) tidigare. A8s västra stolphål 
har uppenbarligen omstolpats. Någon motsvarande 
omstolpning kan inte iakttas för västra stolpen i A35 (Fig. 
73). A35 är dock inte totalundersökt och en omstolpning 
kan därmed ha skett i den södra änden, där anläggningen 
fortsätter utanför schaktet. Stolpgropsfyllningen i A35, 
med stenskoning visar tydligt att de dubbla stolparna 
i gropen är den ursprungliga strukturen. I A8 är detta 
inte lika tydligt men anläggningen överensstämmer 
mycket med A35. I båda fallen har de ursprungliga 
dubbelstolparna varit av ungefär samma storlek och 
nedgrävda lika djupt.

I linje med dubbelstolphålen A35 och A8 ligger de 
mindre stolphålen A20, A29, A36, vilka tillsammans ger 
en vägglinje i rakt nord-sydlig riktning och parallellt med 
borgberget. 

I västra delen av terrassytan och rakt över yttersta 
kanten av småstenspackningen A32 påträffades tre 
grunda mörkfärgningar/gropar, A40, A39 och A38. 
Dessa utgör sannolikt rester efter endast svagt grundade 
stolpar i hus III:3s västra vägg. I linje med dessa ligger 

Figur 73. Det dubbla stolphålet A35. Från N. Foto: Liselotte 
Bergström.

Figur 74. Sektionsritning av norra schaktväggen för 2004 års schakt på terrass III. Skala 1:50. Renritning: Liselotte Bergström.
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stolpen verkar ha varit något tillspetsad. A31 utgörs av 
en mer diffus grop med stenpackning. Här påträffades 
mycket rotrester efter sentida vegetation vilket 
stört anläggningen. I sydvästra delen var fyllningen 
mer finfraktionerad, utan stenar och upplevdes 
vid undersökningen som ett hålrum. Möjligen är 
detta resterna efter själva stolpen. Stenpackningens 
horisontella utbredning överensstämmer med bredden 
på stenpackningen A32 i vilken A31 utgör en mer tätt 
packad del. I sektionsritningen av norra schaktkanten 
i 2004 års schakt kan det mörka lagret L25 ses fortsätta 
ned djupare i den del av A31 där det möjliga stolphålet 
funnits (Fig. 74). Det tänkta djupet för stolphålet bör 
ursprungligen ha uppgått till ungefär 0,45–0,5 meter. 
Därmed har stolpen A31 varit av ungefär samma storlek 
som A8, A12 och A35.

De djupa stolpningarna, på runt 0,5 meter, är ovanligt 
kraftiga. Hus III:3 totala längd har inte gått att fastställa 
men med en bredd på 3,6(4,6) meter är huset tämligen 
smalt både med tanke på stolparnas djup och att två 
av dem är dubbelstolpningar. För övriga undersökta 
delar av garnisonsområdet finns motsvarande djupa 
dubbelstolpningar endast i hörnstolparna för hallhuset 
på terrass I (se Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 
2002). Huset på terrass I har dock i övrigt helt andra 
proportioner.

Palissad/Yttre skyddsvägg
En meter öster om den inre östra vägglinjen påträffades 
en yttre rad med stolphål, A21:1, A1, A25, A37, A33 och 

A34. Dessa är placerade med 1,2–1,6 m avstånd från 
varandra och i svag sicksack. Avståndet mellan hus III:3s 
östra vägglinje och den yttre stolplinjen/palissaden är 
ungefär 1 meter.

Ingång
—

Eldstad
—

Fynd
Inga som kan fastställas tillhöra husets användningstid.

I stolphålen påträffades fynd av mer allmän karaktär, 
brända ben, bränd lera och järnfragment. Detsamma 
gäller för L10 och L25.

Datering
Ett mynt (F18239) påträffades i det nedre kulturlagret 
L23, vilket utgör det lager som ligger närmast över 
resterna efter hus III:3. Myntet är sasanidiskt och 
har en datering till 591–651 e.Kr., d.v.s. tiden innan 
myntimporten till Mälardalen startat. Det är det 
myntfynd från garnisonsområdet som har den allra 
tidigaste präglingsdatumet.

En cylindrisk bergskristallpärla (F18131) påträffades 
även den i L23 och tämligen nära myntet. Pärlan har 
bedömts vara av Callmers typ A011 med en datering 
huvudsakligen till äldre vikingatid (Hackelberg 2007:13).
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Dränering/dropränna

Det undersökta området av terrass III visar att hela 
terrassens bredd har använts vid byggnationerna. Allra 
närmast borgberget finns större och mindre stenar som 
eventuellt har rasat ned från borgvallen. Under dessa 
påträffades ett lager (L24) med organhaltig mörk fin siltig 
sand med inslag av småsten (Fig. 70). I schaktbankarna 
framgick det tydligt att L24 utgjorde fyllningen i en grund 
ränna vilken följer borgberget. 

Vid den tidigare undersökningen av ett avsnitt av 
borgvallen strax norr om Kungsporten påträffades en 
grund ränna på vallens utsida (Fennö Muyingo 1998). 
Rännan var ungefär 0,25–0,3 m bred och 0,06 m djup. 
Fyllningen påminner om den påträffad i L24.

Även vid undersökningen av terrass I påträffades en 
motsvarande ränna, mellan hallhusets norra långvägg och 
bergklacken norr därom. Rännan A11a definierades som 
ett dike (Hedenstierna-Jonson et al. 1998) och A298 

definierades som en dräneringsränna, 0,2–0,5 m bred och 
0,15–0,4 m djup (Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 
2002:13)

Fynd
Fynden påträffade i L24 utgörs av de vanligast 
förekommande fyndkategorierna inom 
garnsionsområdet, ben, bränd lera, flinta, nitar och 
slagg. Inget av detta material utgör en grund för närmare 
klassificering av rännans datering eller användning. Två 
glaspärlor kan dock ge en viss grund för när rännan 
skapas.

Datering
Cylindriska vita pärlor: Två vita glaspärlor kan 
med tämligen stor säkerhet knytas till rännans tidiga 
användning. Louise Hackelberg har i sitt arbete 
klassificerat F18231 till Callmers typ A21O och F18139 
till Callmers typ A020 (Hackelberg 2007:13). Båda dessa 
pärltyper är vanligast i början av vikingatiden.
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Vid undersökningen av terrass I, 1998–2001, undersöktes 
även en del av området mellan själva husterrassen och 
den vall (RAÄ 172) som går öster om huslämningen. 
Här påträffades resterna efter en ränna (A33:1) flankerad 
av stenrader vilka tolkades som grunden till en trätrall 
(Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002:13, 52). 
Rännan bedömdes utgöra en avfalls- och dräneringsränna 
genom området mellan terrasserna.

Något högre upp på terrassen, strax utanför 
huslämningens östra ingång undersöktes 2001 ett mindre 
schakt (Fig. 75–76). Syftet var att studera avfallsrännans 
övre sträckning. Schaktet slutundersöktes under 2002. 
Undersökningsresultatet finns delvis upptaget i tidigare 
rapport, rännan benämns då A294 (Holmquist Olausson 
& Kitzler Åhfeldt 2002:76).

Ytterligare ett litet schakt undersöktes 2003 och 
2004 (Fig. 77–78). Detta schakt togs upp i gränsytan 

Avfallsrännan

mellan terrasseringarna för terrass II och terrass III samt 
i överkanten för den stenbemängda sluttningen mellan 
terrasserna I och II vilken tolkas som en kombinerad 
terrassering och brandgata (se Fig. 3).

Stratigrafi och konstruktion

Den övre delen av avfallsrännan (Fig. 75) utgörs av en 0,8 

Figur 76. Foto från norr ned över terrass I (till höger i bild) där hallhuset grävdes ut under 1998–2000. Stolparna markerar de större 
stolphålen. Till vänster i bild kan en svacka ses som löper utmed terrass I och ner mot Mälaren.  Svackan utgör den synliga resten efter 
den avfallsränna som löpt från den förstärkta terrasseringen, mellan terrasserna I och II, i öster och ned genom området. ”Gropen” till 
vänster utgör det schakt som togs upp i avfallsrännan 2001. Foto: AFL.

Figur 75. Ritning av sektion genom avfallsrännan, sedd från 
söder. Skala 1:40. Renritning: Liselotte Bergström.
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m bred nedgrävning vilken i sin nedre del innehåller lerig 
fyllning i flera skikt och högre upp grusig sand. Bredden 
på rännan överensstämmer ungefär med den större 
nedgrävningen som A33 utgör i sin översta utbredning 
innan den delar upp sig i två rännor (A33:1 och A33:2). 
Inga rester efter stensyllar kunde iakttas. Rännan är därmed 
betydligt enklare i sin utformning i den övre delen.

I det lilla schaktet allra högst upp mot terrasseringen 
saknades spår efter rännan helt. Här kunde endast två 
kulturlager iakttas (Fig. 78).

Fynd

Flertalet av de påträffade fynden från avfallsrännan (A294) 
påträffades i de övre lagren som undersöktes under år 
2000 och 2001. Dessa finns medtagna i den tidigare 
presenterade fyndkatalogen för hallhuset (Holmquist 
Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002). De fyndposter som 
hör till avfallsrännans övre del är: guldring (F6710), 
miniatyrsvärd (F6719), spikar och nitar (F6720–F6722, 
F6917–F6920, F6923–F6924), järnföremål (F6921–
F6922, F6926), glaspärla (F6916), obränt ben (F6925, 
F6927–F6930, F6934–F6935), bränd lera (F6931), 
flinta (F6932) och slagg (F6933).
De fynd som påträffades under 2002 och därmed djupare 
ned i rännan har inte tidigare presenterats. Dessa fynd 
utgörs av ett lås (F13758) och en skälla i järn (F12738) 
(Gustafsson 2003) ett förgyllt bokbeslag (F12735) samt 
bränt och obränt ben.

Skällan, F12738, var vid fyndprepareringen täckt med 
trärester från avfallsrännan (Gustafsson 2003:9).

I lilla schaktet vid terrasskanten påträffades spikar, 
nitar, ben, en bit flinta och en bit lera, d.v.s. ungefär 

samma föremålssammansättning och kvantitet som i 
garnisonsområdet i stort vad gäller översta kulturlagret 
alldeles under gräset. I schaktet påträffades även en kniv 
(F16218:1) och ett kogerbeslag (F16237).

Figur 78. Ritning av ”lilla schaktet” i området mellan terrasserna I, II, och III. Till höger sektionsritning sedd från NO. Skala 1:40. 
Renritning: Liselotte Bergström.

Figur 77. Foto från öster över ”lilla schaktet” efter framrensning 
av det övre kulturlagret (L100). Foto: Liselotte Bergström.
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Avfallshögen

Prover
Några skörbrända stenar samlades in som TL-prover. 
Därtill togs kolprover.

Fynd
Endast några små bitar brända ben (F15569) påträffades 
i schaktet.

Ett 1 m2 stort provschakt togs 2003 upp i en kulle i 
sydostligaste delen av garnisonsområdet (Fig. 4). Vid den 
kartering som utfördes av Michael Olausson och Laila 
Kitzler Åhfeldt år 2001 bedömdes kullen möjligen utgöra 
en avfallshög. Vid undersökningen visade sig schaktet 
bestå av ytterst sotig och kolbemängd fyllning av silt med 
en hel del små skörbrända stenar (Fig. 79). Fyllningen 
var homogen från toppen, alldeles under grässvålen, och 
ungefär 0,40 m ned. Nedanför denna nivå påträffades ett 
lager med mer småsten, rundad, samt grå siltig jord utan 
kolinslag. Detta lager tolkades som ursprunglig markyta.

Figur 79. Foto av lilla schaktet i avfallshögen. Från SO. Foto: Liselotte Bergström.
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2002 genomfördes en mindre undersökning i den nutida 
strandkanten, strax nedanför strandvägen genom den 
nedre delen av undersökningsområdet. Vid tidigare 
karteringar hade här en åsliknande uppbyggd formation 
identifierats (RAÄ 193) och tolkats som de troliga 
resterna efter ett bryggfundament (Fig. 2). Möjligen 
utgör formationen samma stenfundament som tidigare 
identifierats vid markvårdsarbete, och som då tolkades 
som en kort vall utgörande resterna efter en grund för ett 
trätorn (Odelberg 1974:10).

Anläggningen har en utbredning på ca 17x5–6 m 
och fortsätter under grusvägen, den s.k. Strandvägen som 
anlagts utmed den vikingatida strandlinjen (ca 5 m.ö.h.), 
upp mot garnisonsområdet. Stenarna i formationen ligger 
på en höjd mellan 4,8 och 5,2 meter över havet, precis i 
den vikingatida strandlinjen.

Inom ramen för en CD-uppsats utfördes år 2000 en 
prospektering av området med hjälp av fosfatanalys och 
elektromagnetisk kartering (Stålberg 2000). Analyserna 
gav emellertid inga klargörande resultat.

Vid undersökningen 2002 togs ett knappt 24 
m2 stort schakt togs upp över den västligaste tungan 
av stenformationen samt en bit utanför detsamma. 
Grässvålen avlägsnades och stenpackningen rensades 
fram (Fig. 80). Stenarna i fundamentet överlagrades 
endast av ett tunt jordlager samt gräs. Inga fynd påträffades. 
Stenpackningen lämnades intakt då inga ytterligare data 

Bryggfundamentet

ansågs kunna erhållas genom att lyfta på stenarna. Vid 
sidan av stenpackningen togs ett 40 m2 stort sökschakt 
upp där marken undersöktes djupare (Fig. 81). Detta gav 
dock ingen ytterligare information då vare sig kulturlager 
eller fynd påträffades.

Den framrensade stenpackningen lämnades, efter 
samråd med Riksantikvarieämbetet, i framrensat skick, 
för att underlätta visualiseringen för Björkös besökare.

Figur 80. Foto av det fram-
rensade bryggfundamentet. 
Från O. Foto: AFL.

Figur 81. Undersökning av schaktet upptaget SV om bryggfun-
damentet, nere vid vattnet. I bild ses från vänster Jan Risberg 
och Sven Karlsson, båda från Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi, Stockholms universitet. Foto: AFL.
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