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Kitzler, L. 2000. Odensymbolik i Birkas Garnison. (Odin symbolism in the garri
son at Birka.) Fornvännen 95. 

During the excavations at the Garrison (Garnisonen) at Birka, on Björkö Island 
in Lake Mälaren (Adelsö parish, Uppland), in 1998 five spearheads were found. 
Since four of these were apparently deliberately deposited in a posthole and in 
the structure of the defences, the author considers them to be a foundation sacri
fice incorporating symbolism referring to Odin. 

Laila Kitzler, Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Greens Vilh, Stockholms Universitet, 
S E l 06 91 Stockholm, Sweden 
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Att Garnisonen på Birka (Adelsö socken, Upp
land) uppvisar en krigarmiljö framstår allt tydli
gare efter att området under 1997 och 195)8 har 
underkastats förnyade arkeologiska undersök
ningar. Sommaren 1998 påträffades bland många 
andra vapen- och rustningsfynd inte mindre än 
fem spjutspetsar. Av fyndomständigheterna har 
jag slutit mig till att fyra av de nyfunna spjut
spetsarna är avsiktligt deponerade i garnisons
anläggningens konstruktionsdelar medan tvek
samhet råder om den femte, som låg vid en 
vägg. Mitt tolkningsförslag är att de nedlagda 
spjuten är ett byggnadsoffer som uttrycker kri
garnas samband med Oden. Det ligger nära till 
hands att antaga att en plats med så uppenbart 
militär karaktär såväl i fynd som i anläggningar 
i sitt rituella uttryck speglar aristokratins kriga-
rideologi, där Oden har en framträdande plats. 

Fynd av spjutspetsar i Garnisonen 
Området Garnisonen utgörs av sänkan nord
väst om Borg och är synonymt med Hjalmar 
Stolpes likbränningsplats. Det har kunnat bekräf
tas, som Hallström och Arbman ansåg, att plat
sen har nyttjats militärt och att anläggningen har 
utgjort en del av Birkas försvarssystem (Hall
ström 1925, Arbman 1939). Den sista fasen ka
rakteriseras av att en omfattande anläggning 

uppförs med terrasser, stenvall med träkon
struktion och bebyggelse. På den övre terrassen 
(fig. 1) har det stått ett treskeppigt hus med måt
ten ca 8 x 15m. Huset dateras med fynd i en 
stolphålsdepå till 900-tal. (Hedenstierna-Jon-
son, Kitzler & Stjerna 1998, Holmquist Olaus
son 1998). Den första spjutspetsen (Fnr 615) på
träffades i schakt 2, strax innanför stenvallen 
med träkonstruktionen som omgärdar den övre 
terrassen, omedelbart under den mycket kraf
tiga stenpackningen varav den nedre terrassen 
är uppbyggd - stenarna var av storlek 0,4-0,6 m 
och låg tätt intill varandra (fig. 3). Detta lager av 
stora terrass-stenar vilade på en fyllning av mind
re stenar ca 0,10-0,15 cm omblandade med jord 
(lager 13), till synes avsiktligt lagda som lämpligt 
underlag för platån. Spjutspetsen låg i denna 
fyllning, och har därmed en stark koppling till 
terrassens konstruktion. Fyllningen var i övrigt 
fyndtom med undantag av enstaka kolfragment. 
Före påförandet av fyllningen har lös sand skyff
lats undan i västra delen av schaktet. Spjutspet
sen är försedd med tånge, vilket är ovanligt un
der vikingatid. Det finns exempelvis ingen så
dan i Petersens typologi (Petersen 1919). Solberg 
behandlar två spjutspetsar med tånge (Solberg 
1984, Plate 29 o. 30) men de liknar inte 1998 års 
fynd från Garnisonen. Vid Garnisonen finns 
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Fig. 1. Garnisonen. Kartering av konstruk
tioner synliga i terrängen utförd 1998 samt 
konturerna för 1997 och 1998 års schakt. 
Fyllda kvadrater markerar koordinat för 
de nyfunna spjutspetsarna. - The Garri
son. Map of visible construetions drawn 
up in 1998 and the contours for the tren
ches of 1997 and 1998. Filled squares mark 
coordinates for the newly discovered spear
heads. 

dock fler spjutspetsar med tånge. En motsvarig
het finns i Arbmans fyndmaterial (SHM Inv. 
21064:164, Andersson 1998). Denna hittades på 
den övre terrassen. Den andra spjutspetsen, 
även den med tånge (Fnr 2004, fig. 2), låg i 
schakt 4, tvärschaktet genom den ovannämnda 
stenvallen. Spjutspetsen påträffades i vallens 
stenkonstruktion nära den ursprungliga mark
nivån. Något underliggande kulturlager fanns ej 
(Olausson, muntl. medd. 1998). Om inte de två 
hittills nämnda spjutspetsarna är avsiktligt ned
lagda måste de ha tappats eller kastats dit med
an byggnationen pågick. Då hade man dock 
kunnat förvänta sig andra vapenfynd i motsva
rande lägen, t.ex. pilspetsar. Övriga vapenfynd 
ligger dock högre upp i stratigrafin. Spjutspet
sarna kan omöjligen ha hamnat i dessa lägen ge
nom att de ramlat ner mellan stenarna, under 
byggandet kan det knappast heller ha undgått 

arbetarna om den hade hamnat där av misstag. 
Medveten deposition är det mest sannolika. En 
tredje spjutspets (Fnr. 1141:1) kom i schakt 3 i ra
seringslagret i anslutning till en av väggarna. En
ligt Solbergs typologi kan den närmast jämföras 
med Typ VI:4c som dateras till ca 800-950 e.Kr 
(Solberg 1984, s. 66-68, fig. 11). Denna tolkas 
inte som tillhörande byggnadsoffret. Den kan 
ha hängt på väggen eller varit lutad mot den och 
behöver således inte vara deponerad med av
sikt. Slutligen påträffades två spjutspetsar ned
lagda i en till sitt innehåll rik depå i en stolpgrop 
(A9, fig. 4) på den övre terrassen. Stolpgropen 
har dimensionerna 1,1 x 0,8m och är att döma 
av läget i förhållande till väggrännor och övriga 
stolphål avsedd för en takbärande stolpe med 
diametern ca 0,4m. I anläggningens övre skikt 
fanns järnföremål, kamfragment, bränd lera 
samt brända och obrända ben. Den egentliga 
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fyndkoncentrationen fanns dock i botten av 
stolpgropen och omfattar, förutom spjutspetsar
na, en doppsko, en torshammare, tre brynen, ett 
beslag med hänge, ett s-format hornföremål, fy
ra knivar, ett lås, två islamiska mynt, ca 400 st 
fragment av kamfod-ral (värt att notera, inte 
kammar) m.fl. föremål. Någon annan omstän
dighet än avsiktlig deposition är utesluten. En 
av spjutspetsarna var hel (Fnr 1294) och i gott 
skick medan det av den andra endast återstod 
holken och spetsen (Fnr. 1296). De delar som 
saknades av den fragmenterade spjutspetsen 
torde ha gjort det redan vid depositionstillfället 
(Hedenstierna-Jonson, rvitzler & Stjerna 1998, s. 
14). Spjutspetsarna i stolpgropen kan inte ha va
rit skaftade. De islamiska mynten har av Gert 
Rispling daterats till 866-869 e.Kr. och 922-
932 e.rCr. (Rispling 1998). Sammansättningen av 
föremålen har rimligen en innebörd som helhet. 

Fig. 2. Två av de nyfunna spjutspetsarna i Garniso
nen. 2a. Fl 141:1. 2b. F2004. -Two of the spearheads 
recently found at the Garrison. 2a. Fl 141:1. 2b. 
F2004. 

Fodralkammarna har en stark anknytning till 
manlighet och militaria och deras användning 
skiljer sig troligen från andra kamtyper (Stjerna 
1997). Doppskons motiv i borrestil är tämligen 
ovanligt (Hedenstiema-Jonson, muntl. medd. 
1999). Flera av föremålen ger intryck av att ha 
varit personliga ägodelar, t.ex. den lilla torsham
maren och det mycket väl använda och slitna 
sandstensbrynet Tyvärr går det utanför den här 
artikelns ramar att göra de övriga föremålen 
rättvisa, väl medveten om att de endast utgör en 
del kommer jag uteslutande att ta fasta på spju
tens symboliska potential. Anledningen till det
ta är att spjutet återkommer som deposition på 
flera platser i anläggningen. Då de till sin helhet 
bevarade spjutspetsarna är relativt små (tab. 1) 
har troligen den huvudsakliga funktionen varit 
kastspjut, men en entydig distinktion mellan 
kast- och stötspjut är vansklig att göra (Nihlén 
1997). Petersens typologi (Petersen 1919) har an
vänts där det varit möjligt, men den är kanske 
inte helt relevant för Österjöområdet (Creutz 
1996, s. 43). Stolpe uppges ha funnit 53 spjut
spetsar på Birka, mestadels i gravar. Från Gar
nisonen finns det i Stolpes material totalt fyra 
spjutspetsar, tre spjutspetsar med holk och en 
spjutspetsholk (Thålin-Bergman 1986, s. 15). 

Byggnadsoffer 
Spjutspetsarna kan betraktas som ett byggnads
offer, och är som sådant inte ovanligt vid den 
här tiden. Som definition av ett byggnadsoffer 
har sagts att föremålet skall vara deponerat på 
»strategiskt läge i relation till uppförande eller 
tillbyggnad av byggnadskonstruktion», som där
till inte är tillgänglig efter (om)byggnadens 
uppförande (Paulsson 1993). Det är krav som 
uppfylls av fyra av de fem nyfunna spjutspet
sarna i Garnisonen. Som nämnts ovan behand
las inte de övriga föremålen i stolphålsdepån 
här, men även de ingår i byggnadsoffret. Vad 
beträffar fyndomständigheterna saknas tillräck
lig kunskap om de spjutspetsar som påträffades 
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Fig. 3. Nedre terrassen. Västra sektionen av schakt 2. En spjutspets (F615) påträffades i fyllningen (L13) under 
terrass-stenarna. - The Lower Terrace. The west section of trench 2. One spearhead (F6T5) was found in the fil
ling (L13) beneath the terrace-stones. 

av Stolpe och Arbman. Paulsson (1993) tar upp 
en lång rad nordeuropeiska byggnadsoffer under 
järnåldern (främst i sydskandinavien), många i 
stolphål. Byggnadsoffren kopplas till en önskan 
om tur, lycka, fruktbarhet och skydd av bygg
naden och dess innevånare, både människor 
och djur. Eftersom föremålen ofta tillhör vardags
föremålen och därför ofta förekommer även i 
avsatta kulturlager är det det låsta läget i kon
struktionen som är avgörande för tolkningen 
(Paulsson 1993). I den danska befästningen Fyr
kat påträffades två hopklämda armringar av sil
ver i ett. stolphål (Roesdahl 1977, s. 193). I pub
likationen tolkas de som undangömda i en hus
vägg, men de skulle kunna vara avsedda som 
byggnadsoffer. Eftersom ett 16 cm långt yxhu
vud i ett stolphål vid vallens norra port (Roes
dahl 1977, s. 38) lämnas helt utan vidare kom
mentar kan det ha funnits en motvilja mot att 
tolka företeelsen som rituell. I Fyrkat påträffa

des också en spjutspets, dock i ett golvlager. För
utom till konstruktionen skiljer sig Fyrkat från 
Garnisonen bl.a. i det att artefakterna inte visar 
någon specifikt militär närvaro och att boplat
sen innanför vallen har hyst både män och kvin
nor (Roesdahl 1977, s. 198). I Trelleborg påträf
fades i ett och samma hus innanför ringvallen ett 
yxhuvud och en pilspets i vars ett stolphål (Nör
lund 1948, s. 98, 135), samt en Hedebyhalv-
brakteat i ett stolphål i ett hus utanför en av por
tarna (Nörlund 1948, s. 143). Vid en genomgång 
av publikationen Hus och Gård (Kyhlberg 1995) 
fann jag bland ett femtiotal hus med datering in 
i vendeltid-vikingatid fem med fynd i stolphål. 
Bland andra exempel kan nämnas att man i 
Vendel under grävningarna 1998 påträffade en 
samling verktyg i ett stolphål (Isaksson, muntl. 
medd. 1999). I ett långhus i Klörup, Skåne, har 
man funnit en deposition av säd i ett stolphål, 
vilket aktualiserar en ny fyndkategori att vara 
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uppmärksam på som byggnadsoffer (Regneli 
1997). Genomgången är naturligtvis långt ifrån 
komplett, men det står klart att det inte är sär
skilt ovanligt med depåer i stolphål. Byggnads
offer kan också vara nedlagda vid härdarna el
ler på andra platser i huset, som på Adelsö i 
form av miniatyrskäror på en ring samt ett eld
stål (Brunstedt 1996). Enligt en muntlig uppgift 
av Kenneth Svensson har man i Svarta Jorden 
på Birka gjort ett fynd som kan tolkas som bygg
nadsoffer intill en väggränna i ett bostadshus, 
bestående av horn och pannben av nöt, ejder-
vingar samt scapula av människa. Att stolp-
gropsdepån i Garnisonen har ett så rikt och va
rierat innehåll av artefakter förstärker intrycket 
av platsens särskilda dignitet och antyder att 
dess grundläggare har varit synnerligen ange
lägna om lyckosamhet i projektet. Husets funk
tion är inte fullt utredd, men av fyndens mili
tära art och bristen på hushållsutensilier att dö-

Fig. 4. A9 stolphål. Föremålen i depån var koncen
trerade till området markerad med streckad linje. 
- A9 (feature 9) posthole. The artefacts in the deposi
tion were concentrated to the area marked with a 
dashed line. 

ma är det inte ett vanligt bostadhus. Den ovan
liga doppskon och de rustningsdelar (ringväv 
och delar av lamellpansar) som påträffats ger 
Garnisonen en exklusiv karaktär. Nedläggning
en av spjutspetsar i huset och den övriga anlägg
ningen, när byggnadsoffer annars mestadels be
står av vardagliga föremål som lerkärl, verktyg, 
mynt, bröd, säd eller djurben är inte sä märkligt 
med tanke på att krigarideologin omfattar en 
egen materiell rekvisita som skiljer sig från det 
övriga samhällets. 

Spjutet som Odens attribut 
Ett spektakulärt fynd av spjutspetsar gjordes un
der 1920- och 1930-talen i Gudingsåkrarna på 
Gotland, då man hittade 463 spjutspetsar av 
omkring 550 tillvaratagna föremål. Runt en sten 
hade spjut drivits ned i ett flertal kretsar, vilket 
enligt Stenberger antyder »egenartade ceremo
nier» (Stenberger 1943, Lindqvist 1945). Fyn
den som helhet utmärks av att de nästan enbart 
utgörs av anfallsvapen, spjutspetsar, svärd och 
yxor men inga sköldar. Stenberger menar att 
Gudingsåkrarna främst varit ett offerställe för 
män samt konkluderar att offret i Gudings
åkrarna bör ha varit »till en krigets gud» (Sten
berger 1943). Det finns två viktiga drag som gör 
Gudingsåkrarna intressanta i förhållande till 
Garnisonen, dels att de kvinnliga föremålen är 
fåtaliga och att det är spjutet som, med Stenber
gers uttryck, har varit uttrycksmedlet i offer
handlingarna (Stenberger 1943). Spjutet har vi
sats vara Odens speciella vapen och har även en 
framträdande plats i Odensoffret Strofen i Ha
vamal (Häv 138), som annars brukar citeras när 
runornas gudomliga ursprung diskuteras, är väl
känd (citat Drobin 1986, s. 12-13): 

Veit ek at ek hekk 
vingda meiöi ä 
naetr allar nio, 
geiri undaör 
ok gefinn Oöni, 
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siälfr siälfom mér, 
ä peim meiöi 
er mangi veit 
hvers hann af rötom renn. 

Jag vet att jag hängde 
i vindomsusat träd 
i nio hela nätter 
sårad med spjut 
och given åt Odin, 
själv åt mig själv, 
i det trädet 
som ingen vet 
av vad rot 
det växer i höjden. 

Det finns paralleller till denna scen återgivna i 
Gautreks saga och enligt Drobins tolkning även 
på en gotländsk bildsten (Drobin 1986). Drobin 
återger episoden i Gautreks saga, där Oden har 
hjälpt Geirhild brygga det bästa mjödet och där
för gör anspråk på barnet i hennes mage, Vikar. 
Som vuxen faller lotten på Vikar att han skall 
offras till Oden, varpå ett falskt offer arrangeras: 
Vikar skall stickas med en harmlös »rörstängel» 
och han skall stå på en stubbe med mjuka kalv-
tarmar runt halsen. Men stickredskapet för
vandlas till ett spjut, stubben faller undan och 
tarmarna förvandlas till vidjor. Vikar genom
borras och hängs (Drobin 1986, s. 32-33). I 
Grimnismal orsakar Oden att Geirröd faller på 
sitt svärd, »ett självoffer till Oden» (Drobin 
1986, s. 30). Notera att kontrahenterna i de här 
två av berättelserna som kretsar runt Oden har 
namn med förledet geir, det isländska ordet för 
spjut; Geirhild ovan och Geirröd i Grimnismal. 
Inom myterna finner man också att de första kri
gen inleds med att Oden slungar sitt spjut Gung-
ne mot fienden. Ceremonien sägs upprepas i 
varje slag, då hövdingen slungar spjutet mot 
fienden viger han dem till Oden (Arrhenius 
1961, Holtsmark 1970, s. 135-136). 

Oden på Birka 
Artefakter på Birka som tyder på Odens närva
ro i invånarnas religiösa uppfattning kan exemp
lifieras med miniatyrer och föremål med vapen-
dansarmotivet. Hängsmycken med miniatyrer 
såsom lansar (spjut), stavar, svärd, hästar och 

kubbstolar har av Birgit Arrhenius tolkats som 
symboliska värdighetstecken tillägnade Oden. 
Stavformiga hängen menar Arrhenius hör sam
man med Oden i egenskap av sejdman (Arrhe
nius 1961). Av de miniatyrlansar som behandlas 
har fyra påträffats på Birka (grav 544, grav 581, 
Svarta Jorden). Eventuellt kan även de hängen i 
form av ansiktsmasker som finns i gravarna 642, 
649,865 och 860B (Arbman 1940, s. 185, Pl. 92: 
3-6) associera till Oden, men det är osäkert. 
Arwidsson tolkar sådana hängen som demon
masker och gudabilder med en mycket lång tra
dition (Arwidsson 1963, s. 70, cf .Ambrosiani et al 
1973, s. 190-191). Vapendansarmotivet förekom
mer på bildframställningar på pressbleck bl. a. 
från Valsgärde, Vendel, Torslunda och Gamla 
Uppsala. Den dansande krigaren har ofta spjut 
eller stavar i ena handen och en hornprydd hu
vudbeklädnad (Holmqvist 1960, Arwidsson 
1977, s. 122). På ett av pressblecken från Tors
lunda har det med ytstrukturanalys med laser-
scanner konstaterats att vapendansarens ena 
öga avsiktligt destruerats, troligen redan i gjut
formen, vilket stärker tolkningen av vapendan-
sarfiguren som en bild av Oden (Arrhenius & 
Freij 1992, s. 76). På Birka ser vi vapendansar
motivet bl.a. på en människofigur i silver, som 
hittats i en kvinnograv daterad till 900-talet 
(grav 571, Arbman 1940, s. 185, Pl. 92, cf Wåh-
lander 1997). Ett birkamynt daterat 825 e.Kx 
har ett liknande motiv (Ringquist 1969). Det 
finns även en grav på Birka, »Älgmannen», som 
till sitt innehåll associerar till vapendansarmoti
vet. Graven, belägen på en av terrasserna vid 
Stadsvallen, innehöll två män, den äldre beväp
nad med sköld, spjut och pilar. Nära huvudet låg 
ett älghorn. Bredvid och delvis ovanpå låg en 
yngre man i onaturligt förvriden ställning med 
huvudet skilt från kroppen. Det i övrigt kom
pletta skelettet saknar en fot. Fynden daterar 
graven till övergången vendeltid-vikingatid 
(Holmquist Olausson 1990, s. 180, 1993, s. 113-
116). Om tolkningen av vapendansarmotivet är 
korrekt visar exemplen att Oden har funnits i 
medvetandet hos åtminstone en del av Birkas 
innevånare. En tolkning av spjutdepositionerna 
som en anknytning till Oden blir då varken 
långsökt eller djärv. 
Att Oden har ingått i byggnadsoffrets symbolik 
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Fyndnr 

F615 
F2004 
F1141:1 
F1294 
F1296 

Typ 

tånge 
tånge 
Petersen E* 
Petersen E* 
fragmenterad 

Längd 

37cm 
27cm 
28,5cm 
27,5cm 

-

Kommentar 

i fyllning under terrass-stenar 
i stenkonstruktion till vall 
i raseringsmassor vid vägg** 
stolpgrop 
stolpgrop 

Tab.l. Spjutspetsar påträffade i Garnisonen 1998. * Motsvaras närmast av Petersen 1919, s. 27, Fig. 12. ** 
Denna tolkas ej som en deposition. - Spearheads found at the Garrison in 1998. * The nearest counterpart 
is Petersen 1919:27, Fig. 12. **This spearhead is not regarded as a deposition (it came to light in a layer inter
preted as a destruetion layer). 

i Garnisonen framstår som funktionellt då man 
betänker hans roll som aristokratins gud. Oden 
kan ha haft en del i att begränsa det legitima vål
det till en bestämd samhällsgrupp, den del av 
samhället som delade härskarens ideologi. Jäm
för med Dumézil, som i kapitlet »Magin, kriget 
och rätten» uttalar att Oden beskyddar kungar
nas makt (Dumézil 196, s. 39). Våld var på alla 
nivåer omgivet av ritualer och utförandet av ri
ter innefattar en materiell symbolik. En del av 
denna symbolik har avsatts som arkeologiskt 
material i Garnisonen, till formen som bygg
nadsoffer men artefaktemas art hör samman 
med krigarideologin. Riterna har haft stor bety
delse för att legitimera våld (Halsall 1998, s. 32f, 
även Jakobsson 1992, s. 108f och där anförd lit
teratur). Riterna är en enande kraft. En delad tro 
och en standardiserad procedur ger intryck av 
normalitet, deltagande i eller bevittnande av ri
tualen kan släta över spänningar och stress ge
nom att betona gemensamt kulturarv och ge
mensam tro. Ritualerna rättfärdigar också vål
det inför tredje part och deltagarna själva (Hal
sall 1998, s. 32f). En än intimare koppling mel
lan religiöst liv och politik finner vi hos Bloch 
(1992). För Odens allmänna karaktärsdrag se 
t. ex. Ström 1947 och 1985, Dumézil 1966, s. 40 
f, Holtsmark 1970, Turville-Petre 1975, Drobin 
1986. Ambivalensen hos Oden som råder över 
seger och nederlag kanske speglar krigarens am
bivalens till sin situation där seger kan bytas 
till död. Vem Oden favoriserade i slaget var in
te avgjort (Ström 1947, s. 69, Dumézil 1966, s. 
42, Holtsmark 1970, s. 130). Odens många attri
but med associationer till döden kan ha tjänat 

syftet att förlika den enskilde krigaren med den 
obehagliga sidan av makten och härligheten. 
Odensdyrkan kan således ha haft viktiga funk
tioner för hirden såsom att stärka individen och 
sammansvetsa gruppen men framför allt för att 
legitimera våld och makt. 

Det kan vara motiverat att lägga in en reserva
tion mot att det entydigt är Oden man har haft 
i åtanke vid byggnadsoffret i Garnisonen. Bygg
nadsoffer förekommer även efter kristendo
mens införande i Skandinavien, t.o.m vid kyr
kobyggande, och är djupt förankrat i folklig sed 
oberoende av den officiella religionen (Paulsson 
1993). Norden är inte heller ensamt om att om
ge spjut med legender och symbolik. Spjut före
kommer som härskarinsignium i kristna riken 
och kristna legender, »heliga» spjut finns i tyska, 
engelska och franska kungadömen. Spjutet 
hade en symbolisk betydelse vid de tidiga fran
kiska och longobardiska kungarnas kröningsce
remonier (Arrhenius 1961:151). Analogt näm
ner Kolias den betydelse som tillmätts spjut och 
lansar i det romerska och senare i det bysantins
ka riket (Kolias 1988, s. 210-213). 

1997 och 1998 bedrevs utgrävningarna inom pro
jektet Birkas befästning och bekostades av Ahl-
ström/Terserus Stiftelse, Riksantikvarieämbetet 
och Ångfartyg Strömma Kanalbolag AB. Projekt
ledare FD Lena Holmquist Olausson. 1999 fort
satte utgrävningarna inom projektet Borgar och be
fästningar i Mellansverige 400-1100 e.Kr., och så är 
planerat även för säsongen år 2000. Finansiering 
Riksbankens Jubileumsfond och Ångfartyg 
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Strömma Kanalbolag AB. Projektledare FD Lena 

Holmquist Olausson och FD Michael Olausson. 

Referenser 
Ambrosiani, B., Arrhenius, B., Danielsson, K., Kyhl

berg, O. & Werner, G. 1973. Birka. Svartajordens 
hamnområde. Arkeologisk undersökning 1970-1971. 
Med bidrag av Ulla S Linder Welin, Leif Tapper 
och Anders Warén. Rapport C1 1973. Riksantik
varieämbetet. Stockholm. 

Andersson, M. 1998. Vapen från Birkas garnison -
analys och dokumentation. CD-uppsatser i kibora-
tiv arkeologi 97/98 Del 1. Arkeologiska forsknings
laboratoriet. Stockholms Universitet. 

Arbman, H. 1939. Birka. Sveriges äklsta handelsstad. 
Från forntid och medeltid 1. Stockholm. 

- 1940, 1943. Birka I. Die Gräber. Text, Tafeln. 
Stockholm. 

Arrhenius, B. 1961. Vikingatida miniatyrer. TOR 7, 
».139-164. 

Arrhenius, B. & Freij, H. 1992. »Pressbleck» frag
ments from the East Mound in Old Uppsala ana
lyzed with a Laser Scanner. Laboraliv Arkeologi 6, 
s.7.5-110. Arkeologiska forskningslaboratoriet. 
Stockholms Universitet. 

Arwidsson, G. 1977. Valsgärde 7. Uppsala. 
Bloch, M. 1992. Prey into Hunter. The politics of religious 

experience. Cambridge. 
Brunstedt, S. 1996. Alsnö Kungsgård. Forskningsprojekt 

Hovgärden. Uppbind, Adelsö socken, RAA 46 m fl. UV 
Stockholm. Rapport 1996:71/1 (2). 

Creutz, K. 1996. Lokal eller centraliserad produktion 
av spjutspetsar runt Östersjön under yngre järn
ålder? En studie över Estland och dess grannlän
der. Burström, M. (red.). Pågående avhandlings
arbeten vid den Arkeologiska institutionen, Stockholms 
universitet, VT 1996. SAR 31. 

Drobin, U. 1986. Mjödet och offersymboliken i forn
nordisk religion. Drobin, U. (red.). Studier i reli
gionshistoria tillägnade Ake Hultkrantz, professor eme
ritus den l juli 1986. Löberöd. 

Dumézil, G. 1966. De nordiska gudarna. En undersök
ning av den skandinaviska religionen. Stockholm. 

Halsall, G. 1998. Violence and society in the early 
medieval west: an introductory survey. Halsall, 
G (red.). Violence and Society in the Early Medieval 
West. Woodbridge. 

Hallström, G. 1925. Till riksantikvarien med iaktta
gelser rörande befästningar och huslämningar pä 
Björkö samt med förslag till kommande fältarbe
ten därstädes. ATA. Dnr. 2978/25. 

Holmqvist, W. 1961. The Dancing Gods. Acta Ar
chaeologica 31. Köpenhamn. 

Holmquist Olausson, L. 1990. »Älgmannen» från Bir
ka. Presentation av en nyligen undersökt krigar
grav med människooffer. Fornvännen 85. 

- 1993. Aspects on Birka. Investigations and Surveys 
1976-1989. Theses and Papers in Archaeology 
B:3. Arkeologiska forskningslaboratoriet. Stock
holms Universitet. 

- 1998. De beridna krigarna på Birka. Popubir Ar
keologi 3 / m H . Årgång 16. 

Kitzler, L. 1997. Rapport från utgrävningen av Garni
sonen på Björkö 1997. Rapport. Arkeologiska 
forskningslaboratoriet. Stockholms Universitet. 
Otryckt. 

Kolias, T. G. 1988. Byzantinische Waffen. Ein Beitrag zur 
Byzantinischen Waffenkunde von den Anfängen bis zur 
Lateinischen Eroberung. Byzantina Vindobonensia 
XVII. Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften. Wien. 

Kyhlberg, O. 1995. Hus & Gård i det formbarn sam
hället. Rapport från ett sektorforskningsprqjekt 
vid Riksantikvarieämbetet. Katalogdel. Arkeolo
giska undersökningar. Skrifter nr 13. Riksantikva
rieämbetet. UV Stockholm. 

Lindqvist, S. 1945. En detalj i Gudingsåkrarnas 
problem. Gotländskt arkiv, 1945, s. 31-32. 

Nihlén, F. 1997. Spjutet på sin spets. Studier av de vi
kingatida spjutspetsarnas funktioner, med ut
gångspunkt från de skånska spjutspetsarna. C-
uppsats i medeltidsarkeologi. Lunds Universitet. 

Nerlund, Poul. 1948. Trelleborg. Med bidrag av Knud 
Jessen. Nordiska fortidsminder 4:1. Nordisk for
lag. Köpenhamn. 

Paulsson, T. 1993. Huset och lyckan. En studie i bygg
nadsoffer från nordisk järnålder och medeltid. C 
uppsats. Arkeologiska institutionen. Lunds Uni
versitet. 

Petersen, J . 1919. De norske vikingesverd. En typologisk-
kronologisk studie över vikingetidens vaapen. Dywad. 
Kristiania. 

Regnell, M. 1997. Växtoffer. En förbisedd fyndkategori 
i huslämningar. Karsten, P. (red.). Carpe Scanam. 
Axphck ur Skånes förflutna. Arkeologiska undersök
ningar 22. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 

Ringqvist, P.O. 1969. Två vikingatida uppländska 
människofigurer i brons. Fornvännen 6 I. 

Rispling, G. 1998. Lista över myntfynd på Birka 1998. 
Up, Adelsö sn, Björkö, Garnisonen. Hopat fynd. 
Otryckt. 

Roesdahl, E. 1977. Oldsagema og gravpladsen. Olsen, 
0. (red.). Fyrkat: en jysk vikingeborg. Del 2. 

Solberg, B. 1984. Norwegian Spear-Heads from the Me
rovingian and Viking Periods. Universitetet i Bergen. 

Stenberger, M. 1943. Gudingsåkrarna. GotUindskt ar
kiv, 1943, s.18-24. 

Stjerna, N. 1997. Fodralkammar från Birkas Garnison: 
Analys och dokumentation, f CD-uppsatser i bibo-
raliv arkeologi 96/97 Del I. Arkeologiska forsk
ningslaboratoriet. 

Stjerna, N. 1999. Islamiska mynt från Garnisonen 

Fornvännen 95 (2000) 



1997/1998. Supplement. Garnisonen. Arkeolo
gisk undersökning 1997/1998. Uppland, Adelsö 
sn, Björkö. RAÄ35, Otryckt. 

Strid, J.P. 1988. Kring Fyrisvallarna. Dahlbäck, G 
(red), Snorre Sturlasson och de isländska kälhrna lill 
Sveriges historia. Fyra föreläsningar från ett symposi
um i Slockholm 1988. Runica et Mediaevalia. Opus
cula 1. Stockholm. 

Ström, F. 1947. Den döendes makt och Odin i trädet. Gö
teborgs högskolas årsskrift 53. 

- 1985 (1961). Nordisk hedendom. Tro och sed iförkris-
ten tid. Göteborg. 

Thålin-Bergman, L. 1986. Ubersicht der Speerspitzen 
von Birka. Arwidsson, G. (red.). Birka 11:2. Syste
matische Analysen der Gräberfunde. Stockholm. 

Odensymbolik i Birkas garnison 21 

Turville-Petre, E.O.G. 1975. Myth and Religion of the 
North. The Religion of Ancient Seandinavia. 
London. 

Wåhlander, L. 1997. Vapendansaren på Birka - med 
människofigurer i tidsperspektiv. B-uppsats VT-
1997. Arkeologiska institutionen. Stockholms 
Universitet. Otryckt. 

Muntliga meddelanden 
Charlotte Hedenstierna-Jonson, Arkeologiska forsk

ningslaboratoriet. 
Sven Isaksson, Arkeologiska forskningslaboratoriet. 
Michael Olausson, Riksantikvarieämbetet. 
Kenneth Svensson, Riksantikvarieämbetet. 

Summary 

The excavations at the Garrison (Garnisonen) 
in Birka in 1997 and 1998 confirmed Hallström's 
(1925) and Arbman's (1939) interpretation of 
the site as part of Birka's defences. Construe
tions at the site include terraces, a three-aisled 
house and a wall (Fig. 1). The house is dated to 
the lOth century AD. Five spearheads were dis
covered, among many finds of weapons and ar
mour. Four of them are thought to have been de
liberately deposited in various construction 
parts of ther structure; one was found beneath 

the wall, another beneath the lower terrace and 
in a posthole in the house. The contents of the 
deposit in the posthole are rich and varied; apart 
from the spearheads several other less spec-
tacular artefacts came to light: a Thor's hammer 
made of antler, a sword chape, comb cases and 
silver coins. It is suggested that the four deposi
ted spearheads are part of a foundation sacrifi
ce, and that they also have a symbolic value re
ferring to Odin. 
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