
Undervattensarkeologisk undersökning utanför Birka
Ingelman-Sundberg, Catharina
Fornvännen 67, 127-134
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1972_127
Ingår i: samla.raa.se



Smärre meddelanden 127 

Undervattensarkeologisk undersökning 

utanför Birka 

Som Sveriges äldsta kända stad och Nordens största handelscentrum under vi
kingatiden, är Birka en plats som fascinerat forskaren. 

1969 började Riksantikvarieämbetet gcira utgrävningar i Svarta Jorden (Bystan), 
(se fig. 1). Syftet var bl. a. att försöka klarlägga läget fiir cn förmodad hamn
anläggning utanför staden. 

I samband därmed började intresset även riktas mot Birkas vattenområden. 
På initiativ från Statens sjöhistoriska museum startades en undervattensarkeo 
logisk inventering av området samt en besiktning av de i vattnet belägna på
larna utanför Björkös västra strand. 

Syftet med dessa forskningar var framförallt att Utröna, om man i vattnen 
utanför Björkös väslra strand samt i Kuggliamu 01 Ii Korshamn, kunde påträffa 
fynd vars härkomst skulle kunna siittas i samband med den forntida staden 
Birka. Likaså ville man göra en systematisk inventering av det där förekom
mande pälbeståndet samt försöka bestämma dess ålder och karaktär. 

Slutligen ville man med denna första rekognosering utröna värdet av fort-
satta undervatten »arkeologiska undersökningar i området. 

Undersökningen genomfördes av 3-4 dykare med historisk och arkeologisk 
utbildning. Gruppen utförde självständigt alla undersökningar under ledning 
av förf. 

Undersökningens genomförande 

Inventering 

Inventeringen tillgick sålunda att ett omräde frän strandlinjen till ca 100 111 
ut i Björköfjärden indelades i sökstråk. 

De olika söksträken markerades med förankrade bojar och däremellan fly
tande linor. 

2-3 dykare bogserades sedan av en båt som höll de markerade söksträken. 
Inventeringen utfördes på en sträcka av ca 1,5 km och kom sammanlagt att 

innefatta ett ca 150 000 m- stort område. 

Resultat av den utförda inventeringen 

Utanför Svarta Jorden påträffades förutom en mängd icke tidigare registrerade 
pålar, även en del bearbetade konstruktioner, brända pålar och plank samt en 
samling upplagda stenar utanför den nuvarande lilla bäthamnen norr om ång
båtsbryggan. 

En träkonstruktion med alldeles speciell utformning påträffades nedanför 
Skräddarudden. Det var en 5,75 m läng rundhult, möjligen en mast av svartek. 
Även fragment av lergods och stengods samt flaskor iakttogs i inventeringsom-
räclet. Dessa var dock av senare ursprung, troligen från 1800-talets mitt. 



128 Smärre meddelanden 

ADELSÖ 
N 

SKRÄDDAR -
UDDEN 

BJORKO 
SUNDET 

3= STENSAMLING 

> YTTRE GRANS FOR, 
INVENTERAT OMRÅDE 

Fig. i. 

Under inventeringen påträffades endast en del av en mindre skål i koppar 
frän vikingatiden. I övrigt gjordes inga fynd av bruksföremäl eller personlig; 
ägodelar frän denna tidsperiod. 

Kommentar 
All denna ytliga inventering ej kunde ge någon utdelning i form av äldre smäfynd, 
bör gä att återföra till det faktum att mindre skrymmande föremål med stor 
säkerhet torde ha sjunkit ned och täckts av det lösa bottenlagret. Det visade 
sig även att den påträffade delen frän kopparskålen legat ca 15 cm under det 
synliga bottenlagret. 

Den under inventeringen registrerade stensamlingen utanför lilla bäthamnen, 
kan vara något som är värt en närmare undersökning. Denna stensamling an
togs av Hjalmar Stolpe ha samband med upprensningen av de gamla bätlägena 
mellan Gamla bryggan och Bätiidden. Gustaf Hallström,1 som har studerat säväl 
Hjalmar Stolpes egna anteckningar som förhållandena utanför Birkas strand, 
iir dock av en annan äsikt. Han menar, att den stora mängden stenar och deras 
liige i samband med pålarna, gör det troligt, att stenrösena i själva verket varit 
stenkistor för »någon gammal anläggning».2 

I nuvarande skede är det svårt att ta ställning till någon av dessa antaganden. 

1 G. Hallström, Birka I s. 15. 
- Ibid. 
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dä tillräckliga undersökningar ännu ej utförts. Stenrösets samband med päl-
verket är t. ex. icke ännu ordentligt klarlagt. 

I detta sammanhang är det dock av stort intresse att notera, att Adam av 
Bremen berättar om ett försvarsverk av sten utanför Birka. Han skriver om hur 
folket pä Birka för att kunna försvara sig mot angripare, »i en laengde af 
100 stadier . . . tillstoppet havbugtens urolige farvand med masser av skjulte 
stene . . .».:i Ingenting sägs om var dessa stenar utlagts och vidare är sträckan 
100 stadier föga trolig. Av intresse fiir oss är emellertid kunskapen om att del 
enligt en 800 är gammal skriftlig källa skall ha funnits ett försvarssystem i vatt
net utanför Birka. 

Den utanför Skräddariideleii påträffade rundhulten kan vara ett mycket värde
full, fynd. En G-14 datering av den 5,75 m länga träkonstruktionen påvisar 
nämligen en ålder av drygt 1 000 är (785 + 100 är e. Kr.). 

Det är inte omöjligt att fyndet indikerar förekomsten av ett vikingatida vrak 
ute i Björkö! järden. Detta sett i samband med en del plank av svartek, som 
tidigare iakttagits vid dykningar i sundet. 

Besiktning 

Pålarna utanlor Birkas västra strand har sedan länge varit kända. Huruvida 
det rört sig om äldre pålar frän vikingatiden eller frän senare pälningar iir 
något man varit osäker pä. En av besiktningens målsättningar var därför att 
C-14 datera nägra av pålarna i pålraden. I målsättningen ingick även att be
stämma följande: 
1. Pålarnas läge i förhällande till nuvarande strandlinje. 
2. Pålarnas läge i förhällande till vikingatidens strandlinje. 
3. Pålarnas inbördes läge. 
4. Pålarnas konstitution, längd, material samt lutning. 
5. Bottenförhållandena utanför Svarta Jorden. 

Ulbojning av pålarna 

I syfte att fastställa pålarnas läge till nuvarande strandlinje, vikingatidens strand
linje samt pålarnas inbördes läge, utbojades samtliga pålar som registrerats un
der inventeringen. 

Vid basen av varje påle fästes ett snöre. Detta drogs upp mot ytan och 
fästes diir kring en kubformad cellplastbit, vilken fick tjäna som utmiirkningsboj. 

Därefter fotograferades det utbojade omrädet. 

Mätningar saml inalerialbeslämningar 

Vid bestämning av pålarnas längd och diameter gjordes ett urval av 15 pålar, 
vars längd och diameter fastställdes. Diametern togs vid basen av varje påle. 
Dessutom mättes vattendjupet samt pålarnas läge under vattenytan. 

' Aelam av Bremen, Om Menigheden i Norden (öven. I*. V, Christensen] Köpenhamn 
1862, s. 50. 
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Pålarnas lutning in mot stranden uppskattades i varje enskilt fall. 
Genom ett snitt vid basen pä ett antal representativa pålar, fastställdes träslag 

samt materialets beskaffenhet. 

Bollenprovundersökning 

Frän de partier av bottnen vilka konstaterats vara täckta av träflis och trä-
fragment, togs tvä bottenprover. Ett aluminiumrör slogs ned i bottnen. En 45 cm 
hög pelare av bottenmaterial erhölls på detta siitt. Innehållet i röret lämnades 
att torka, för att lossa frän rörets väggar. Därefter kunde ett orubbat snitt av 
bottenprofilen erhållas. För att undersöka en större mängd bottenmaterial fyll
des även två hinkar från samma område. Bottenmaterial togs från ytlagret till 
ca 15 cm ned i bottenlagret. 

C-14 prov 

1 samband med besiktningen togs även 5 st C-14 prov frän olika typer av pålar 
ingående i pålraden. Ytterligare ett prov togs från den 5,75 m länga rund-
hullen. 

Resultat av den utförda besiktningen 

Det utbojade området, dvs. pälradens hela sträckning, visade en ca 300 m läng 
pålrad. Endast 9 pålar iakttogs mellan ångbåtsbryggan och Båtudden. Frän Båt-
iiclden ta 200 m norrut mot Skräddarudden, påträffades de övriga 62 pålarna. 

Pålraden löper frän nuvarande stranden vid ångbåtsbryggan till ca 16 m ut 
i Björkösunclet vid den mest intakta delen av pålraden. Därefter böjer den åter 
in mot land vid läget fiir Kuggliamn. 

Vattendjupet på platsen liir pålraden iir 1,5—3 m - Pålarna nar från 2 till 1 m 
under vattenytan. 

Pälamas längd oth diameter varierar. Diametern ligger oftast mellan 10—50 cm. 
Längdvariationen är något större. Längder frän nägra dm upp till drygt 2 m 
uppmättes. De mindre pälstumparna verkar inte vara små till sin konstruktion, 
snarare verkar de ha skadats och korroderats under tidens lopp. Emelleniel iir 
det i nuvarande skede omöjligt att avgöra hur länga pålarna är i hela sin 
sträckning. Detta beror bl. a. pä att pälarnas lutning ligger mellan 10—450. Hur 
stor del av pålarna som är gömda i bottenslammet, kan man därtör inte avgöra 
förrän nägra av dem sugits fram ur slammet oeh leran. 

Också avståndet mellan pålarna växlar. Diir frekvensen pålar var som störst, 
kunde pålarna i en del fall stä sä gott som parallella endast några dm frän 
varandra. Avstånd pä mellan 1,5—3 m kunde samtidigt uppmätas mellan omedel
bart intilliggande pålar. På andra sträekor längs pålraden fauns avstånd på 6 
upp lill 20 m mellan pålarna. 

Tre pålar alldeles invid strandkanten nedanför Svarta Jorden var synliga 
hösten 1969. Pä våren 1970 saknades dessa pålar. Detta faktum samt det oregel
bundna avståndet mellan pålarna talar för att pålraden ej är intakt. 

Uppgifter från den bofasta befolkningen på Birka styrker dessa antaganden. 
Berättelser finns, att man tagit upp pålar och använt sig av svarteken. En av 
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sagesmannen har dessutom berättat, hur han huggit ner en del pålar dä de 
varit hinder för båtarna. Dessutom bör isen tagit en del pålar. Det faktum att 
samtliga pålar lutar rätt kraftigt in mot land torde ocksä vara en sannolik följd 
av isskruvningen. 

Utbojningen av pålarna visar att pålraden ej har bestätt av en enda enkel 
rad av pålar. Detta styrkes av motsvarande iakttagelser under vatten. Pä några 
ställen visade sig pålarna stå nästan parallellt. Att med utgångspunkt frän dessa 
rön försöka utreda hur pälsystemet en gäng kan tänkas ha varit uppbyggt är 
emellertid i nuvarande skede ogörligt. 

Träslaget i pålarna är till övervägande del ek. Av 10 prov visade sig samtliga 
utom ett vara ek. Det andra träslaget är furu. Pålarnas kondition är tämligen 
god. Materialet är förvånansvärt hårt oeh starkt. Ett snitt i några pålar visade 
ocksä, att träet ibland kan vara ljust och verka nästan alldeles färskt. En del 
starkt nederoderade pålar törekommer dock. Materialet är dä mjukt och poröst. 

De flesta pålarna stär fast i botten, medan andra med handkraft gär att rubba 
ur sitt läge. 

En av de mer intressanta iakttagelserna under besiktningen var pålarnas olik
artade utformning. 

En del är tydligt bearbetade. De är dä spetsade i änden eller har uthuggna 
formationer. 

En av pålarna i pålraden har en alldeles speeiell utformning. Den har ett 
kantigt tvärsnitt och mäter hela 4,75 m ovan botten. I själva verket fortsätter 
den ned i botlenslammet och är antagligen betydligt mycket längre. 

Pålen är T-formad i snittet. Den ser närmast ut som en T-köl. Troligen har 
det också varit en köl, som sekundärt använts i pälverket. Eventuellt kommer 
den att bärgas fiir närmare studium. 

Av intresse här är även de fynd av lösa bearbetade träkonstruktioner, som 
under besiktningen påträffades i bottenslammet eller i omedelbar närhet av 
pålraden. 

Funna bearbetade träkonstruktioner 

I detta sammanhang iir det värt att nämna en del av en bearbetad konstruktion 
av trä, som påträffades liggande på bottnen ca 2 in norr om den trekan liga 
pålen. 

Den funna konstruktionsdelen har ett halvcirkelformat tvärsnitt. Längden äi 
1,5 m, bredden 30 cm. Den nedre änden är avbruten. Den övre änden är mjukt 
rundad 20 cm frän denna finns en rektangulär urholkning, som har en höjd 
av 10 cm och en bredd av 16 cm. Materialet är troligen furu. Konsistensen är 
synnerligen mjuk oeh porös. 

Utanför båthamnen, i den pä kartan utmärkta inre delen av pålraden, på
träffades en kort oeh spetsig päle. Pålen befanns sitta mycket löst. Dä ingen 
påle ännu kunnat studeras i sin helhet, frigjordes pålen ur dyn och bärgades. 

Därvid kunde konstateras att pälen i sin helhet mätte 82 cm, bredden 6,7 cm. 
Den är i sin övre ände starkt förstörd samt klädd med grönalg. Under alglagret 
visade sig pålen vara bränd. Pålstycket i övrigt bar även det spär av brand. 
Pålens mer oskadda delar var förhållandevis mjuka. 
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Fig. 2. Konstruklionsdclar påträffade utanför båtbamncn. Den övre avbränd i spetsen, 
den undre med fals och clymlingshål. — Constructional parts tounil ontside the boat 
harbour. The upper item burnt away at the tip, the lower with groove and hole for 
wooden nail. 

Omedelbar t i närhe ten av denna påle, påträffades liggande pä bot tnen eu 

icke tidigare iakttagen konstruktionsdel (se fig. 2). Det visade sig vara ett I O I cm 

långt och 9 cm bret t trästycke, avbrutet i bada ändarna . Längs trästycket löpte 

en 2,4 cm hög och en 1,7 cm bred fals. Längs denna fals, 4 cm trän ytter

kanten och 29 cm frän styckets nedre spetsigare del, fanns tvä clymlingshål. 

Dessa clymlingshål är till karaktären något rektangulära , längden 4 cm, bredden 

3 cm. Träslaget i den funna kons t rukt ionen är furu. Materialets konsistens iir 

tämligen mjukt. 
Både pålarnas u t formning och de lösa konstrukt ionsdelarna är av intresse fiir 

tolkandet av pälsystemets tidigare syfte och användning . 

Att en del pålar är spetsade skulle närmast vi t tna om en försvarskonstruktion, 

t. ex. en pälspärr. 

Nägra i pålsystemet funna pålar har emellert id en helt a n n a n utformning. 

Det gäller framförallt den halvcirkelformade mjukt rundade pälkonstrukt ionen 

med rektangulär urholkning. 

En motsvarande påle av samma typ finns avbildad i Zetterlings bok »Bul

verket». Där ingår en påle av exakt samma typ som en del i en knutkonslruk-

tion. Och i det ta försvarsverk har m a n bl. a. konstaterat , att den förhistoriska 

befästningen haft husbyggnationer ovan vat tnet . 

Vad är fallet utanför Birka? De där päträffade bearbetade träkonstruktio

nerna talar även de för nägon form av byggnation utöver et t o rd inär t pålverk. 

Huruv ida dessa konst rukt ioner verkligen varit en del av pälverket är osäkert. 

De kan också ha tagits från nägot byggnadsverk på land eller frän nägon hamn-
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anläggning och därefter sekundärt använts till pälverket. Innan nägon mer in
gående undersökning gjorts, är det emellertid omöjligt att giira annat än lösa 
antaganden. 

En slamsugning av området skulle eventuellt kunna påvisa mer konstruktions-
delar och konstruktionscletaljer av intresse för en bedömning i denna sak. En 
fortsatt undersökning iir nödvändig för att man skall ha möjlighet att bättre 
kunna avgöra pälverkets ursprungliga konstruktion. 

Resu l t a t av C-14 p r o v 

De entydiga resultaten av C-14 proven visar alt det undersökta pälverket är 
samtida med Birka. Proven från de olika pålarna fitk följande värden: 

Prov nr: 1 2 3 
år (700 ±100) e. Kr. år (740+100) e. Kr. år (795+100) e. Kr. 

Prov nr: 4 5 6 
år (1030 + 100) e. Kr. år (720+100) e. Kr. år (785+100) e. Kr. 

Värdena är överlag jämna. Detta kan tala för att pälverket uppförts i ett visst 
bestämt skede i Birkas historia, då man var speeiellt angelägen om att skydda 
sig mot fientliga angrepp frän havet. 

En intressant iakttagelse i detla sammanhang är fynden av brända plank samt 
en del pålar avbrända eller kolade utefter sidorna. Aven bottenprovsundersök-
ningeu visade spär av brand. Förutom rester av val- och hasselnöt samt ben, 
påträffades nämligen träflis, aska och kolbitar. 

Vid undersökningen av Bulverket pä Gotland hittade man otksä en mängd 
träflis och aska, liksom brända pålar och bränt virke. 

Bulverket har härjats av vådaeld eller utsatts för fientlig ödeläggelse. 
Om eld överhuvudtaget förekommit i någon större utsträckning utanför Birka 

vet vi ännu inte. Detta är en fråga av synnerligen stort viircle vid skrivande) 
av Birkas iin sä länge ofullständiga historia. 

Fortsatta grävningar pä land samt en fortsatt undervatteiisarkeologisk under
sökning kan kanske löra oss närmare svaret. 

Även här är t. ex. slamsugningen viktig. Förutom att man kan få fram nya 
fynd av föremål oeh träkonstruktioner finns del eu möjlighet att man eventuellt 
skulle kunna påvisa olika lager i slammet. Fiirekomsten av aska oth kol skulle 
då närmare kunna utrönas. 

Vidare kan vi f. n. inte beräkna pålarnas hela längd. 
Utgår man frän en förmodad landhöjning på 4,5 m skulle t. ex. den köl

formade pålen med den nu kända längden av 4,75 ni i upprest läge endast 
nä 2,25 m under vattenytan. Här är dotk inle medräknat den längd som pålen 
kan ha sjunkit i dyn. 

F. n. vet vi således inte om Birka endast har haft en pålspärr i vattnet, eller 
om staden haft ett mer komplicerat försvarsverk, som de funna träkonstruk
tionerna kan antyda om. 

Det finns vidare skäl som talar fiir att försvarsverket kan ha utgjort ett kom-
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plement till landbefästningen. Dit hiir bl. a. pålraden» sträckning, Birkas oskyd
dade läge ut mot vattnet, dåtidens oroliga tider med fientliga angrepp från ha
vet samt stadens i övrigt starka befästning. 

Som framgått i denna uppsats har föreliggande undervattensarkeologiska under
sökningar skapat nya infallsvinklar för den historiska forskningen rörande Birka. 
En rad icke tidigare kända rön kan lögas till det man redan vet om staden. 
Genom att parallellt med landgrävningar även giira undervattensarkeologiska 
undersökningar kan den arkeologiska forskningen fä en större spännvidd, En 
mängd itke tidigare kända faktorer av maritim karaktär som t. ex. fartygsfynd, 
hamnanläggningar, pälspärrar o. a. kan med hjälp av den undervattensarkeo
logiska forskningen öka vår kunskap om historiska platser belägna viel vatten
områden. 

De hittills utförda undersökningarna har endast varit förundersökningar. De
här emellertid öppnat en rad med frågeställningar vilka visar väldet av en fortsatt 
undersökning samt utgrävning av t. ex. området vid pålraden. 

Det är bara alt hoppas all Sjöhistoriska museet får möjligheter och resurser 
att fortsätta den av oss påbörjade undersökningen. Detta skulle med säkerhet 
ge ytterligare upplysning om det försvarsverk som en gång ingått i vikinga
staden Birkas befästning. 

1 undersökningen har deltagit; Sören Fridman oth Urban Andersson. 

Catharina Ingelman-Sunilherg 

Summary 

Birka is Sweden's oldest known town, situated about 10 miles west of Stockholm. 
Land excavations were undertaken both in the 1870S and the 1930S. At present, 

further excavations are in progress with a view to astertaining the situation of 
the harbour construction at Birka. In connection with this there was also under
taken the first systematic underwater archaeological investigation in the water 
area outside Birka, an account of which is given in the present artide. 

The object of these investigations was partly to ascertain whether it would be 
possible to come across finds in the waters outside Birka whose origin could be 
connected with the pre-historic city. 

A further object was to investigate a number of piles which had long been 
observed in the water outside the eity itself and to eslablish whether ihese were 
contemporaneous wilh Birka or were from a låter period, as well as to inquire 
into the purpose of these piles. 

The results of investigations so far carried out have shown the following, among 
other things: 

The piles outside Birka are from the Viking era. They were probably part of a 
svstem of stakes which served as defence works. The pointed form of lhe slakts 
and the extensive nature of the row of stakes are eirtumstantes which support 
this hypothesis. The situation of the row of stakes, together with the strong forti-
lieaiion of lhe town in other respeets also, further make il probable ihal lhe slakes 
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as well as the accumulation of stones in the vicinity may have formed a comple-
ment to the land fortifieations of Birka. 

The indieations of fire whith have been found, as well as those of the probable 
existence of more complicated building construetions in connection wilh the 
stakes, do not however form a sufficient basis for the drawing of conclusions al 
the present time. 

Investigations are continuing and it is probable they will throw furlher light on 
these matters. 

Vätskeseparation av ben från kulturlagerfyllning 

med exempel från stenåldersboplatsen As 1, 
Romfartuna sn, Vsm. 

Som regel återfinns på mellansvenska gropkeramiska boplatser mycket få obrända 
ben och det har varit kambrosilurområdenas (Gotland, Öland) kalkrika lokaler, 
som har givit oss de talrikaste och bästa exemplen på benartcfakter, eljurbens-
fynel oth välbevarade gravfunna skelett (ex. Västerbjers). Boplatsen i Forntåkern 
i närheten av Alvastra, vars största del grävdes fram ur Dags mosse i seklets 
början uppvisade en rikedom pä bevarat organiskt material, en följel av den 
vattendrähkta markens speciella bevaringsförhällanden. Därifrån har vi hittills 
fått hämta huvuddelen av exemplen på fastlandets förhållanden avseende perio
dens benmaterial. Med sitt för gropkeramiska (?) boplatser egendomliga läge 
vid en isolerad insjö är Tåkernboplatsen och dess beninventarium inget normal 
fall fiir de övervägande kustbundna gropkeramiska boplatsernas zoo-ekologi. 

Det iir uppseendeväckande, att nästa fynd av ett mytket rikt benmaterial 
— till större delen bestående av obräncla ben — skulle påträffas pä den väst
manländska Badelundaäsen, en miljö av lättdränerad sand oeh grus, som löre-
faller illa lämpad för beväring av benfynd, Boplatsen As 1 är klart strand-
bunden och benfynden därifrån utgör därför ett efterlängtat komplement ii I 
tidigare framkommet arkeozoologiskt källmaterial från gropkeramisk lid. 

Det myeket intressanta men tidsödande studiet av benfynden från Äs 1, som 
utförs av intendenten vid Naturhistoriska museet i Göteborg, F. 1). Johannes 
Lepiksaar, är inte helt avslutad beroende pä det nya material, som nyligen till
förts som ett resultat av den fraktioneringsmetocl, som hiir skall beskrivas. 

Färskt ben består av ca 2 delar mineralsubstans (kaltiumfoslai, kalciumkar-
bonat och andra salter) oth 1 del organisk substans (ett protein kallat ossein) mm. 
Den kemiska sammansättningen kan skrivas 3 Ca3(P04)a-Ca(OH)j. 

Deponeras ben pä markytan eller strax därunder med tillgång till luftens 
syre, sker en tämligen snabb nedbrytning av det organiska materialet till kol
dioxid, ammoniak och vatten, detta oavsett markens surhelsgiad. Ar marken sur, 
sker samtidigt oth därefter en urlakning av benkalken, vilket förr eller senare 
helt förintar benet. Men om marken innehåller kalcium eller benen överspolas 


